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17:30
17:47
17:27

זמני כניסת ויציאת השבת

בכירי מערכת הביטחון בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני:

"אין מענה לטרור הסכינים"
פרסום ראשון: הערכות המצב שהושמעו השבוע בקבינט חיזקו 
בקרב השרים את התחושה שלצה"ל אין מענה לטרור הסכינים 
 בכיר במערכת הביטחון: "האינתיפאדה השנייה מוגרה אחרי 
שצה"ל נכנס לגדה וחיסל את תשתיות הטרור. כיום, כל ילד הופך 
למחבל וכל סכין מטבח לתשתית"  נתניהו על הבית היהודי: 
"אין בינינו ויכוח ביטחוני. נתתי להם הכל וברגעים הכי קשים 
הם מנצלים את המצב הביטחוני כדי לקושש אחוזים בסקרים" 
 המגעים הנואשים להחרבת הממשלה העלו את תג המחיר של 

ליברמן: משרד הביטחון / בית ספר לפוליטיקה

גל הטרור מגיע לשיאים חדשים. בכל יום מתרחשים כמה 
פיגועים בכל רחבי הארץ, כאשר המוקד העיקרי הוא בירושלים 

 ביום שלישי נהרגו שלושה בני אדם בשני פיגועים קשים 
שאירעו בירושלים  כוחות הביטחון בפרישת שיא בכל רחבי  

הארץ  סיקור נרחב מכל המוקדים בעמ' 10-16

פיגוע רודף פיגוע

מסע בין זירות הפיגועים בירושלים / עמ' 13

זירת הפיגוע ליד הרכבת הקלה          )צילומים: דוברות מד"א(

פיגוע דקירה בירושלים

פיגוע דקירה בגן שמואל

בשנת תשע"ה השקעה בדולר/יין 
הביאה תשואה בגובה 18%

אל תפספס עוד שנה, והצטרף 
עוד היום למסחר החברתי 

18% תשואה 
על הכסף שלך!

אזהרה : זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חוו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך. * התשואה הינה תשואה שחשובה על השקעה תיאורטית 

שנפתחה בתחילת שנה תשע"ה ונסגרה בסיומה.

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

להדרכה חינם
073-272-3984

*

נהול תיקים בשוק ההון

לפרטים: 050-4195190
סיכון על חלק קטן מהקרן
בצורה מקצועית

פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

בצל המצב הביטחוני בארץ, 
הוכשרו מורים ומורות 

בשמירה על ילדים  הם גם 
תורגלו בהיערכות לשעת חירום 

/ עמ' 4

הסתיים 
קורס רכזי 

בטחון באלעד

חודשיים לאחר הדרמה הפוליטית, נפגש יו"ר 
'דגל התורה' בעיר אבי שטרן עם ראש-העיר פרוש 
שהפקיד לידיו שוב את תפקיד יושב-ראש ועדת 

המשנה לתכנון ובנייה / עמ' 4

הוחזרו סמכויותיו של שטרן

קהילת יוצאי תימן באלעד התאחדה באירועי חול-
המועד סוכות  זאת, בשיתוף סגן ראש-העיר 

ברק צברי וחבר המועצה יובל גיאת / עמ' 6

אחי, בני תימן



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



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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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: חיים רייך

יו"ר  של  סמכויותיו  שלילת  סאגת  לאחר 
'דגל התורה' באלעד אבי שטרן, עם פתיחת 
כחודשיים,  לפני  תשע"ו,  הלימודים  שנת 
ראש- ובין  בינו  פיוס  פגישת  נערכה השבוע 

העיר.
של  בלשכתו  שני  ביום  שנערכה  בפגישה 
סמכויותיו  לשטרן  הוחזרו  פרוש,  ישראל 
ובניה.  לתכנון  המשנה  ועדת  כיושב-ראש 
בה  וסוכם  טובה  באווירה  נערכה  "הפגישה 
על עבודה משותפת לטובת התושבים", נמסר 

ל'השבוע באלעד'.
רקע  על  באו  שטרן  של  פיטוריו  כזכור, 
אשר  העיר  לראש  שטרן  בין  דעות  חילוקי 
צו  תפקידו  מתוקף  שטרן  הוציא  במהלכם 
ראש- הורה  אותם  קראוונים  להזזת  מניעה 
שנת  בתחילת  ממקומם  להעבירם  העיר 
בשל  היה  המניעה  לצו  הרקע  הלימודים. 
שימשו  הקראוונים  לפיה  שטרן  של  טענתו 
בית-ספר שלו לא נמצא תחליף ראוי, מלבד 

מבנה שטרם הושלמה בנייתו.
של  בסביבתו  רב  זעם  עורר  כאמור  הצעד 

לפטר  שהחליט  פרוש,  ישראל  ראש-העיר 
שלאחר- בשבועות  מתפקידיו.  שטרן  את 

מכן ניסו גורמים ליישב את הסכסוך, שהביא 
הנורבגי,  החוק  ליישום  במגעים  לעיכוב  אף 
ליו"ר  הסמכויות  הושבו  כאמור  והשבוע 

הסיעה במועצת העיר אלעד.
בנושא,  המעורים  גורמים  לדברי  כאמור, 
במקביל  כאשר  נעשית  הסמכויות  החזרת 
המגעים ליישומו של החוק הנורבגי מתקדמים 
יישומו  אמונים'.  ל'שלומי  התורה'  'דגל  בין 
מהכנסת  התפטרותו  את  יאפשר  החוק  של 
החינוך  שר  כסגן  המכהן  האב,  פרוש  של 
לכנסת  אשר  יעקב  של  חזרתו  את  וממילא   -
האחרונות  בבחירות  התורה'.  'דגל  כחבר 
קיבלה המפלגה ששה מנדטים בלבד, כאשר 

אשר ניצב במקום השביעי.
וב'שלומי  מחד  ב'דגל'  גורמים  לדברי 
לחבר-כנסת  הובטח  לא  מאידך,  אמונים' 
עבור  להתפטרותו  בתמורה  כי  פרוש  מאיר 
למועמד  תמיכה  בעתיד  יקבל  הוא  אשר, 
שיציג באלעד, כאשר סביר להניח שיהיה זה 

בנו ישראל, המכהן כיום בתפקיד.

מאת: מנחם בן ישראל

ודריסה  ירי  דקירה,  שפיגועי  בשעה 
בישראל,  שונות  בערים  יום  בכל  מבוצעים 
הביטחון  רכזי  קורס  השבוע  הסתיים 
באלעד. "מטרת הקורס", כך מסבירים באגף 
מורים  להכשיר  "הינה  העירוני,  הביטחון 
על  והשמירה  הביטחון  בתחום  ומורות 
הילדים. במקביל, הקורס גם הכין ותרגל את 

המשתתפים בהיערכות לשעת חירום".
קורס  על  סיפרו  מצידם  המשתתפים 
את  הכירו  הלומדים  כאשר  ומוצלח,  פורה 
ובמצבי  חרום  בשעות  ההתמודדות  דרכי 
ההנחיות  את  להעביר  כיצד  ובעיקר,  לחץ, 
לתלמידים כדי לשמור על התנהגות מתוכננת 

חסרת לחץ מיותר.
של  וניהולו  השגחתו  תחת  נוהל  הקורס 
כה  עד  אלעל.  אבי  מר  העירוני,  הקב"ט 
מהעיר,  ומורות  מורים  עשרות  הוכשרו 
כאשר התוכנית היא להשלים היערכות לעוד 

צוותים רבים באשכול לימודי מרוכז.
פרסמו  'קפלן'  בבית-החולים  במקביל, 
השבוע טיפים כיצד להתמודד מול סקרנות 
ד"ר  לדברי  הגואה.  הטרור  כלפי  הילדים 
גיל  "עד  רפואי,  פסיכיאטר  בוש,  אילן 
מהתגובה  תיגזר  הילד  של  התגובה  שלוש: 
שלכם. יש לדבר בטון מרגיע, לעטוף בחום, 

לחבק ולשמור על קרבה פיזית.
תנו מידע מסודר,  גילאי ארבע עד שבע: 
מחשיפת  הימנעו  אך  ומינימאלי  קצר 
לדיווחי  או  מבוגרים  של  לשיחות  הילדים 
פיזי.  ומגע  כלי התקשורת. שמרו על קרבה 
ניתן להשתמש ולהיעזר בדמיון ככלי טיפולי 

להרגיע את החרדה ולהתמודד איתה.
גילאי שמונה עד עשר: הקשיבו לשאלות 
הרבות שעשויות לעלות. שדרו מסר שמותר 
וכדאי לדבר ולשאול. אפשרו לילד לדבר על 
רגשותיו. המענה לילדים צריך להיות קצר, 
שהילד  מה  רק  להסביר  יש  וענייני.  אמפטי 

שואל וכל מה שחשוב להגנתו ובטחונו.
גילאי עשר ומעלה: הגבילו את החשיפה 
ערוצים  לילדים  לתת  נסו  התקשורת.  לכלי 
נוספים לביטוי רגשותיהם כמו ציור, שיחה, 
חוסר  תפקידים.  משחק  או  יצירה  סיפור, 
מידע על מצב מלחיץ ומעורר חרדה גבוהה 
ומינימאלי  קונקרטי  מידע  מאשר  יותר 

שההורים יכולים להעניק לילדים.
ומסגרת  חיים  שיגרת  על  לשמור  כדאי 
התחושה  את  לחזק  נסו  וקבועה.   מובנית 
שאתם שם עבורם ותעשו הכול כדי לשמור 
או  נמשכים  והסימנים  במידה  עליהם. 
מקצוע  איש  עם  להתייעץ  יש  מחמירים, 

בתחום בריאות הנפש".

מאת: חיים רייך

מאת: חיים רייך
משטרת  הרגיש,  הביטחוני  המצב  מרות 
שמדווחים  אזרחים  עם  מתמודדת  ישראל 
בין  פיגועים.  המבצעים  מחבלים  על  לשווא 

אותם אזרחים נעצר תושב העיר אלעד.
ידי  על  שנעצר   ,43 בן  בגבר  מדובר 
בימים  הפיץ  כי  בחשד  ראש-העין  משטרת 
האחרונים ידיעות כוזבות באמצעות הרשתות 

כי  ובהן כתב במספר הזדמנויות  החברתיות, 
מחבלים מסתובבים בעיר.

התושב לא הסתפק רק בדיווחים ראשוניים 
- כך על פי החשד - והפיץ תמונות שכביכול 

צולמו בזירת "הפיגוע".
כך תלונות ממחלקת  קיבלה על  המשטרה 
הביטחון העירונית בראשותו של מנהל המוקד 
אשר  אפי שטרן,  העירוניים  האכיפה  ויחידת 
משה  ראש-העין  תחנת  למפקד  בנושא  פנה 
אבישי  העירוני  השיטור  מפקד  וסגן  שחר, 

ובפעילות  לעומק.  הנושא  את  שבדקו  בוסי, 
מהירה הצליחו החוקרים לעלות על המכשיר 

ממנו יצאו ההודעות וכאמור הוא נעצר.
סגן-ניצב  העין,  ראש  משטרת  מפקד 
בחומרה  רואים  "אנו  אמר:  שחר  איקו  משה 
הפוגעות  שמועות  וזריעת  כוזב  מידע  הפצת 
בתחושות הביטחון של התושבים ומערערות 

את שלוותם".
מדובר  כי  אומרים  החשוד  של  מקורביו 
שאנשים  יודע  היה  אם  וכי  קונדס,  במעשה 

ייכנסו לפאניקה, הוא לא היה עושה זאת.
היא  גם  נערכה  העירייה  כך,  בתוך 
העיר,  ראש  הנחיית  פי  ועל  המצב,  בעקבות 
העירוני,  השיטור  ניידות  של  העבודה  נהלי 
חודדו,  לעיר,  בכניסה   והשמירה  הקב"טים 
תוגברו סיורים והועברו הנחיות גם למוסדות.

תחנת  עם  העיר  ראש  סיכם  במקביל, 
של  היממה  שעות  כל  סיורים  על  המשטרה 

ניידות משטרה בתוך שטח העיר.

בצל המצב הביטחוני בארץ, הוכשרו מורים ומורות 
בשמירה על ילדים  הם גם תורגלו בהיערכות 

לשעת חירום
חודשיים לאחר הדרמה הפוליטית, נפגש יו"ר 'דגל 

התורה' בעיר אבי שטרן עם ראש-העיר פרוש   
שהפקיד לידיו שוב את תפקיד יושב-ראש ועדת 
המשנה לתכנון ובנייה  והאמת והשלום אהבו

המצב הביטחוני הרגיש גורם לפאניקה והודעות שקריות שרצות ברשת החברתית מוסיפות דלק למדורה  השבוע 
נעצר תושב אלעד בחשד שהפיץ ידיעות שקריות 

הוחזרו סמכויותיו 
של שטרן

הסתיים קורס רכזי 
בטחון באלעד

תושב העיר נעצר בחשד 
להפצת מידע כוזב



בתוקף בין ל' בתשרי - ו' בחשוון תשע"ו ( 19.10.15 - 13) או עד גמר המלאי לפי המוקדם ביניהם. מבצעי מועדון זול בשפע תקפים בהעברת 'כרטיס מועדון זול בשפע' בתחילת הרכישה. הרשת שומרת לעצמה את הזכות 
להפסיק את המבצעים בכל עת. אין מכירה בכמות סיטונאית. בהתאם למגוון בכל סניף ולפי פירוט בקופה הראשית. תיתכן שונות בין מחירי המוצרים בסניפים השונים, המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע מצויין בסניפים 

עצמם. מלאי מינימום טיטולים: 500 יח'. אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

בואו לקנות בזול ולחסוך בשפע!

קמח אסם
תופח / שמרים / פיצה

1 ק"ג

₪20
 3 ב-

₪20
 3 ב-

שמן קנולה
1 ליטר 

שפע/שדותשפע/שדות

פתיבר
 110 גרם

מעדני המלך

₪10
 5 ב-

מעדני המלך

₪10 ₪10
 2 ב-

טבלת פסק זמן
מגדים

צלחות קטנות 50 יח' /
צלחות לפתן  25 יח'

בייסיק

צלחות גדולות
50 יח'

בייסיק

צלחות מרק
25 יח'

בייסיק

₪10
 2 ב-

₪10
 3 ב-

₪10
 5 ב-

צלחות גדולות
 יח'

בייסיק

10
ב-

10
ב-

צלחות קטנות  יח' /
צלחות לפתן  25 יח'

צלחות קטנות 
צלחות לפתן  

צלחות קטנות 
25צלחות לפתן  25

₪

מחלקת פירות וירקות בכל סניפי
שירות 'זול בשפע' בכשרות המהודרת של

המשלוחים 
המהיר 
והטוב 
ביותר

מבחר 
המוצרים 

הגדול 
והמגוון 

ביותר
חדש!

קרית אתא
זבולון 14

חדש!
פתח תקווה 

שטמפפר 73

3220434/שונים 7290102032259

8697417514132

63157
7290105691934/שונים 7290104001642/שונים

8697417514101/568697417514118

קפה טורקי
200 גרם

עלית

₪1190

בייגלה
400 גרם

בייגל בייגל

₪790
₪10

 8 ב-

₪12
 3 ב-

רסק עגבניות
100 גרם

פרי מבורך

מגוון פסטה אסם
500 גרם

461625/שונים5201882 608802111085/שונים

₪1690

ברנפלקס ללא סוכר
500 גרם

תלמה

316444

טחינה גולמית / שומשום מלא
500 גרם

אחווה

₪107290010328253/246  ליח'

חברי מועדון נהנים בשפע

₪90
 3 ב-

טיטולים
פרימיום

201818/שונים

קורנפלקס 
750 גרם 

תלמה

3805525

₪1290

בלעדי
לחברי
מועדון

בלעדי
לחברי
מועדון



באלעד6        ב' בחשון תשע"ו 1215/10/15

מאת: מנדי ריזל

רבים מתושבי העיר נטלו חלק בתפילות 
בראשית  שבת  לרגל  המאורגנות  השבת 
ברוב  שהתקיימה  הבקשות  עונת  ופתיחת 
עם בליל שבת קודש עד לשעות המאוחרות 
של הלילה. כנהוג בעדות המזרח, מתחילה 
בראשית  משבת  החל  הבקשות"  "עונת 
זו,  עונה  במסגרת  ניסן.  חודש  לראש  ועד 
מתקבצים המוני בית ישראל לשיר את שירת 
בליל  ומי  הבוקר,  באשמורת  מי  הבקשות, 
שיריהם  את  נעים  בקול  לשורר  כדי  שבת, 
של גדולי ישראל - רבי ישראל נג'ארה, רבי 
יהודה הלוי זצ"ל וגדולי הדורות האחרונים.
נוהגים בחלק מבתי הכנסיות  גם באלעד 
הספרדיים לשורר את שירת הבקשות מידי 
מתושבי  רבים  של  בהשתתפותם  שבת, 
העיר, אך שבת בראשית המהווה את תחילת 
העונה כאמור, נהוג להזמין פייטנים וחזנים 
עונת  לפתיחת  משקל  לתת  כדי  שם  בעלי 
צוריאל  ראש-העיר  סגן  ביוזמת  הבקשות. 
קרעי,  אליהו  תרבות  תיק  ומחזיק  קריספל 
הוזמן בשבת האחרונה הפייטן משה דוויק, 

ששמו יצא בארץ ובעולם.
תפילת ערבית התקיימה ברוב פאר והדר 
הספרדי  המרכזי  בבית-הכנסת  עם  וברוב 
'זכור לאברהם' ברחוב רבי יוסי בן קיסמא.

מאות  התקבצו  שבת  סעודת  לאחר 
וחזנים  פייטנים  וביניהם  העיר,  מתושבי 
'לקח  בבית-הכנסת  בעיר,  המתגוררים 
משירי  שוררו  הם  שעות  במשך  טוב'. 
לבורא  לערגה  שבח  שכולם  הבקשות  ספר 
יתברך. גם המרא-דאתרא הגאון הרב מרדכי 
דרשה  נשא  ואף  זה  נטל חלק בערב  מלכא 
מענייני השבת והפרשה. ראש-העיר ישראל 
במקום  שהו  קריספל  צוריאל  וסגנו  פרוש 
של  הקטנות  לשעות  עד  הערב  אורך  לכל 

הלילה.
של  ובניצוחו  מאות  בנוכחות  למחרת, 
דוויק, התקיימו תפילת שחרית ומוסף בבית-
הכנסת 'שערי רחמים' ברחוב רבי פנחס בן 
יאיר. גם בתפילה זו נכחו רה"ע וסגנו והם 
כובדו בעליות לתורה. בסיום קריאת מפטיר 
השכבה  תפילת  קריספל  ערך  וההפטרה 
שהשבוע  זיע"א  יוסף  עובדיה  רבנו  למרן 

ימלאו שנתיים להסתלקותו. 

מאת: מנחם בן ישראל

סוכות,  דחול-המועד  א'  שלישי,  ביום 
של  השואבה  בית  שמחת  בעיר  התקיימה 
רבני  במעמד  תימן,  קודש  קהילת  איחוד 

העדה, ראש-העיר ונציגי הציבור .
תורה.  גיאת בדברי  יובל  את הערב פתח 
ושיתוף  הוא שיבח את העשייה המאוחדת 
"אשר  צברי  ברק  הסיעה  ראש  עם  פעולה 
מניבה פירות שכלל העדה חשה ומודה על 

כך", כלשונו.
עצמו,  צברי  ברכה  דברי  נשא  בהמשך 
שהודה לעוסקים במלאכה ושיבח את ראש-
לצרכי  הקשבת  והאוזן  העזרה  "על  העיר 
תורנית  תרבות  מחלקת  למנהל  הקהילה", 
המתנ"סים  רשת  ולמנהל  שטיגליץ  ברק 
מנחם הורביץ. הרב עזרא לוי נשא אף הוא 
אלעד  הזמר  הנעים  הערב  ואת  תורה  דברי 
בכישוריו  ולשמח  להרקיד  שדאג  שער 

במגוון עשיר של שירים.
תורניות:  פעילויות  גם  נערכו  במקביל, 
לשיעורי  והצימאון  ההצלחה  לאחר 
פסח  חול-המועד  בימי  שהתקיימו  תורה 
הרב  שייסד  העיון  ימי  במסגרת  האחרון, 
הישיבות  חניכי  בבית-הכנסת  צדוק  חיים 
לקיים  רבות  פניות  בוצעו  הגדולה',  'כנסת 
ואכן,  סוכות.  בחול-המועד  גם  שיעורים 

שיעורים  נמסרו  חוה"מ  מימי  אחד  בכל 
תימן:  רבני  חשובי  מפי  ובמוסר  בהלכה 
הרב איתן גמליאל, הרב שאול אחרק, הרב 
יורם  הרב  חופי,  זרחיה  הרב  יפעי,  עובדיה 

מעטוף והרב אברהם בן-משה.
ציבור גדוש מילא את ספסלי בית המדרש 

ושתה בצמא את דבריהם.

רבים מתושבי העיר השתתפו בתפילות המיוחדות 
שהתקיימו בשבת פרשת בראשית ובפתיחת עונת 

הבקשות בהשתתפותו של החזן משה דוויק  על 
הארגון ניצח סגן ראש-העיר צוריאל קריספל

קהילת יוצאי תימן באלעד התאחדה באירועי חול-
המועד סוכות  זאת, בשיתוף סגן ראש-העיר ברק 

צברי וחבר המועצה יובל גיאת 

אחי, בני תימןמאות בפתיחת עונת הבקשות

בפעילות הקהילתית

     
  

  
052-7123373
04-6734717

04-6734716

ניתן להשאיר     
הודעה 0527-114-100

מקומות אחרונים
לכתות ט‘, י‘

גם לבן שלכם
מגיעה נחלה

מערך
הסעות

פעילויות
ומחשבים

תנאי מחיה
מעולים

צוות
מקצועי

הורים יקרים
הבן שלכם לא מוצא את עצמו במסגרת רגילה? אתם 
מיצרים.  בלי  נחלה  נחלה,  בשבילו  למצוא  מוזמנים 
רביץ  דוד  הרה"ג  בראשות  יעקב"  "נחלת  במדרשת 
חמה  ישיבתית  מסגרת  ימצא  שלכם  הבן  שליט"א 
ואוהבת, עם צוות מסור ואכפתי, תנאי מחיה מצוינים, 
ואפשרות  מגוונת,  חברתית  פעילות  מרווחת,  פנימיה 

להמשיך ללימודי הנדסאות.

    

קורס סייבר – בשיתוף חברת  
קורס הכשרת מדריכי כושר – בשיתוף מכון וינגייט

קורסים
חדשים!

שם תכנית:  
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבניה אלעד, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, מופקדת תכנית 

מפורטת מספר 422-0321943 - שטחי ציבור ברובע C אלעד - איחוד וחלוקה. 
המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

שינוי אל/מק/1/8/195
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

רשות מקומית: אלעד
רובע C רחוב רבי חייא,  אלעד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:   5700 מחלקה:  119 עד:  119 בשלמות
גוש:   5700 מחלקה:  120 עד:  120 בשלמות
גוש:   5700 מחלקה:  121 עד:  121 בשלמות

גוש:   5700 מחלקה:   90 עד:   90 חלקי
גוש:   5700 מחלקה:   93 עד:   93 חלקי

מטרות התכנית: 
התכנית מציעה איחוד וחלוקה בתחום שטחי הציבור ברובע C אלעד, ללא שינוי בסך השטחים, תוך הסדרת 
הוראות הבינוי בתחום מגרשי מבני הציבור, והתאמת קווי בניין, הכל תוך התאמה לצורכי היישוב המשתנים.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. איחוד וחלוקת מגרשי מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח.

2. קביעת קווי בניין.
3. קביעת הוראות בינוי במגרשים בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, אלעד, רח' נסים גאון 1.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,  

טלפון: 08-9788444). 
בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה 

(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.

חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
מרחב תכנון מקומי אלעד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 422-0321943

הרב ישראל פרוש 
יו"ר הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אלעד

אלעד 07/10/2015
כ"ד תשרי תשע"ו
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הננו להודיע לציבור הרחב 
על פתיחת מוקד סיוע להשגת התחייבות )טופס 17( 

למכלול הטיפולים הניתנים במרכז הרפואי מעיני הישועה. 
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הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 
03-5775473

tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
מוקד סיוע להשגת התחייבויות )טופס 17( 

ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי הניתן ב’מעיני הישועה’ 
ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

“חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים 
עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין 

נותני השירותים של הקופה או מטעמה” 

 )מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי(



באלעד8        ב' בחשון תשע"ו 1215/10/15

מאת: הרב מיכאל קטנוב

למנוחות.  זצ"ל  יורם  הרב  את  ליווינו  האחרונה  במוצ"ש 
שאיבדנו,  הגדול  האובדן  את  מלהכיל  מיאנו  והשכל  הלב 
שעולם התורה כולו איבד. חמש שעות של הספדים שנאמרו 
לגעת  כדי  במעט  ולו  הספיקו  לא  הקדושה  למיטתו  סמוך 
באפס קצהו ממעלותיו הרבות, הן בידיעותיו בתורה בנגלה 
ובנסתר, הן בשקידתו והתמדתו, הן בפרישותו מהבלי העולם 

הזה, והן באהבת ישראל.
שבו  זמן  שנים,   5 לפני  התחילה  זצ"ל  הרב  עם  היכרותי 
פתחנו את הישיבה, ללא תקציבים, ללא תרומות, ללא סיוע. 
עד אז לא הכרתי את הרב, אך שמעתי עליו רבות שהוא תומך 

תורה גדול ומחזיק אלפי אברכים.
לנסות  חבר  לי  הציע  הישיבה  הקמת  לאחר  כשבועיים 
לבקש תמיכה חודשית מהרב זצ"ל. בתחילה היססתי מאוד 
שהרי הרב אינו מכיר אותי ומעולם לא ראה אותי ולא שמע 
על הישיבה שבראשותי, ומדוע אם כן יאות להסכים לבקשתי 
ולעזור למוסד שאינו קשור אליו בכלל, בו בזמן שעניי עירו 

קודמים ומרובים ומוסדותיו פרוסים בכל רחבי הארץ. 
אך בלילה אחד, עת הגיעו מים עד נפש, החלטתי לנסוע אל 
הרב להרהיב עוז ולבקש תמיכה לישיבה, ואף אם התשובה 

תהיה שלילית אבקש את ברכתו והיה זה שכרי.
בשיש  מחופה  מפואר,  לבניין  שאגיע  חשבתי  בדמיוני 
שבית  בטוח  הייתי  לקיר,  מקיר  בשטיחים  ומצופה  יוקרתי, 
המדרש של הרב זצ"ל מרוהט בריהוט היקר והמפואר ביותר, 
ארון הקדש והספריות מעץ מלא עטורים בגילופים מרהיבים.
המדרש  לבית  כשהגעתי  ופליאתי  תדהמתי  הייתה  מה 
וראיתי בניין פשוט בשיא הפשטות, עומד בקרן זווית ומציע 
שיבוא  ישראל  ואהבת  תורה  מנת  ליטול  שרוצה  מי  לכל 

וייטול. 
כסאו של הרב העיד אף הוא על פשטותו של האדם הענק 

שישב עליו.
בנץ החמה החל  ותפילת שחרית  לאחר אמירת הסליחות 
הרב למסור את השיעור היומי ב'חוק לישראל' ובספר התניא, 
התורה,  בחכמת  הרב  של  גדלותו  על  עמדתי  לראשונה  ואז 
נוכחתי לדעת עד כמה שהוא נחל נובע ומעיין המתגבר ולית 
בדרש  ברמז,  בפשט,  עליו  שדיבר  עניין  כל  ליה.  דאניס  רז 
הספרים  כאילו  ומצטטו  אומרו  היה  ומוסר  בהלכה  ובסוד 

פתוחים לנגד עיניו והוא קורא בהם.
בו התחילה קבלת הקהל  עת  היומי,  סיום השיעור  לאחר 
נעמדתי בתור ארוך של עשרות רבות של יהודים שהגיעו מכל 
קצוות הארץ ואף במקרים רבים מקצות העולם, והמתנתי עד 
לתמוך  בקשתי  את  בפניו  ולפרוס  לרב  לגשת  תורי  שיגיע 
בישיבה שבראשותי. התור התקדם באיטיות רבה שכן הרב 
בחיוך  ממש,  יחיד  בן  הוא  כאילו  פונה  לכל  התייחס  זצ"ל 
מוצבות  שרגליו  מלאך  של  בליטוף  פניו,  על  הנסוך  אבהי 
ארצה וראשו מגיע השמיימה, בחיבוק, במילים שפרצו את 

כל מחיצות הלב וחדרו עמוק עמוק. 
השני  מסובך,  רפואי  בעניין  וברכה  עצה  מבקש  האחד 
בעיות  על  מתלונן  השלישי  קיימא,  של  לזרע  ברכה  מבקש 
וזוכה לשיחת מוסר מהרב, האחר מבקש כלים  בשלום בית 
להתמודד עם בן שנשר מהישיבה. וכך עוברים להם עשרות 
צורה  בעלי  חילונים  מסורתיים,  חרדים,  אנשים  של  עשרות 
וחסרי צורה... אתיופים, רוסים, אשכנזים, חסידיים והרשימה 
עוד ארוכה, כאשר הצד השווה בין כולם שהם יהודים מזרע 
בוקר  בשעת  מעיניהם  שינה  שהנידו  ויעקב,  יצחק  אברהם 
לרב  להגיע  שעות  במשך  דרכם  את  ועשו  מאוד  מוקדמת 
והרב  ברכתו.  את  ולבקש  בהיכלו  לבקר  פניו  בנועם  לחזות 
סליחות  לאחר  בוקר,  לפנות   2:00 משעה  ער  שכבר  זצ"ל 
ותפילת שחרית ושיעור של למעלה משעה, עומד על רגליו 

ומכיל  ודורש  חוקר  ואחד,  אחד  לכל  ומאזין  שעות  במשך 
בתוך ליבו הענק את צרותיהם של עם ה'.

הגיע תורי לגשת אל הרב. הרב מביט בי בעיניו האהובות 
לדבר  להתחיל  רציתי  הבאים.  ברוכים  בברכת  אותי  ומברך 
ולספר לרב את הסיבה שלשמה הגעתי אבל משום מה נעתקו 
הישיבה  על  לרב  לומר  שלימה  דרשה  הכנתי  מפי.  המילים 
ועל הצורך לעזרה, והכול נשכח ממני. מה שהצלחתי להוציא 
יש  קטנוב,  אהרן  שמי  "הרב,  הבא:  המשפט  את  זה  מהפה 
לי ישיבה קטנה באלעד, ואני זקוק לעזרה". הרב שאל אותי 
כמה בחורים יש בישיבה ועניתי לו, ומיד קרא הרב למזכירו 
שלנו  הישיבה  את  להכניס  לו  והורה  הי"ו  ארז  רבי  האישי 
לחקירות,  ציפיתי  מוחלט.  בהלם  הייתי  הנתמכים.  לרשימת 
לבקשת המלצות, לבירורים, להתערבות בתכני הישיבה, אבל 
מה שנבקשתי באותה פגישה היא רק למלא טופס עם פרטי 

הישיבה. 
של  בעבותות  הרב  בנפשו של  נפשי  נקשרה  היום  מאותו 
אהבה, והייתי פוקד את בית מדרשו פעם אחת בחודש לפחות 
כשהרב  מהישיבה,  בחורים  אלי  מתלווים  היו  פעם  ובכל 
התעניינות  תוך  שבחים  עליהם  ומרעיף  אליו  מקרבם  זצ"ל 

בהתקדמותם הרוחנית, כך במשך 5 שנים. 
אלי  התלווה  זצ"ל  הרב  אצל  שביקרתי  הפעמים  באחת 
הרה"ג יששכר הכהן דב טריגר שליט"א יו"ר ארגון 'משובב 
נתיבות'. כשהצגתי את הרב טריגר לרב יורם זצ"ל וציינתי את 
שם הארגון, מיד ציין הרב כי 'משובב נתיבות' מופיע בספר 
ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ב והחל לצטט את הפסוק במלואו, 
מילה  עוזיאל  בן  יונתן  דברי התרגום  ציטט את  מכן  ולאחר 
במדרשים  הפזורים  חז"ל  לדברי  עבר  מכן  ולאחר  במילה 
את  לציין  למותר  נתיבות".  "משובב  המילים  סביב  והכוך 
התפעלותו והשתוממותו של הרב טריגר מחכמתו של הרב 

ושליטתו המופלאה בכל מקצועות התורה.
עובדה נוספת שיכולה להעיד על גדולתו בתורה של הרב 

זצ"ל היא, שאחד מתלמידיו הקרובים של הרב שהינו אברך 
הוא  שנה   30 שכבר  פעם  לי  אמר  עצמו  בפני  ות"ח  חשוב 
מתפלל בנץ החמה עם הרב זצ"ל ולאחר התפילה הוא שומע 
את שיעוריו הקבועים של הרב, ומעולם לא היה דבר שהרב 
והושמו  הדברים  התחדשו  שיעור  בכל  פעמיים.  עליו  חזר 

לפני התלמידים כשולחן ערוך וכנתינתן מסיני. 
כאמור לעיל, לצד גדולתו של הרב זצ"ל הייתה בו פשטות 
וענווה שכמעט ואין בנמצא. כל פעם שהייתי מגיע לרב זצ"ל 
הייתי עד לעובדה שכשהיה הרב נצרך לצאת במהלך התפילה 
נעמדים  היו  לא  ותלמידיו  חסידיו  חוזר,  מיד  היה  ואח"כ 
כשהיה נכנס. שאלתי את אחד הנוכחים לפשר העניין ואמר 
לי שכשעומדים לכבוד הרב נגרמת לו הרגשה של אי נוחות 
לעמוד  שלא  הנהיג  הוא  ולכן  שבדבר,  הציבור  טורח  מפני 

לכבודו. 
חוזרות  אינן  כאדם שברכותיו  ומפורסם  מוחזק  היה  הרב 
הייתי  אישית  אני  מקיים.  והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  ריקם 
עד לאין ספור מקרים שאנשים הגיעו עד שערי מוות ורופאים 
והמצב  רפואה  והבטיח  בירך  זצ"ל  הרב  אבל  התייאשו 

התהפך. 
אברך  אלי  ניגש  פעם  רבות:  מיני  אחת  עובדה  אציין 
תושב העיר שלמעלה מעשור שנים לא זכה לפרי בטן ואמר 
ממני  וביקש  ילד,  לחבוק  סיכוי  לו  אין  הרופאים  שלטענת 
כשהצעתי  בעניין.  ברכה  ממנו  אבקש  הרב  אצל  שכשאהיה 
את הדברים לפני הרב אמר לי: "תאמר לחבר שלך שיבטל 

את דברי הרופאים כי אשתו תלד עוד השנה" וכך היה.
לאבידה,  ולא  לאבלים  בכו  )כה:(  במו"ק  אומרים  חז"ל 
שכולו  לעולם  הלך  זצ"ל  הרב  לאנחה.  ואנו  למנוחה  שהיא 
טוב, הוא יושב לצד גדולי עולם שכל כך אהב בחיי חיותו: 
יוסף  עובדיה  והרב  חי  איש  הבן  סאלי,  הבבא  התניא,  בעל 
ולומד תורה מפי השכינה. אבל אנו נשארנו יתומים וכל בית 

ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

הרה"ג הרב אהרון קטנוב, ראש ישיבת 'היכל התלמוד' באלעד במאמר פרידה אחר מיטתו 
של הגאון הצדיק הרב יורם מיכאל אברג'ל זצ"ל שאליו היה מקורב

"תורה תורה חגרי שק"

הרב קטנוב באחד מביקוריו אצל הרב אברג'ל
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מאת: מנדי קליין

גדול  וכינוס  רושם  רב  קדושה  של  מעמד 
ביום  השבוע  התקיים  ותורתו,  השם  לכבוד 
הלימוד  לחיזוק  אלעד,  התורה  בעיר  שלישי 
חורף  זמן  לקראת  ובפרט  קודש  בשבת 
הבעל"ט שבו לילות שבת הם ארוכים ביותר 
התקיים  הכינוס  חורף,   לשעון  המעבר  עם 
שליט"א  וקהילות  העיר  רבני  בראשות 
ובהשתתפות גבאי בתי הכנסת מכל הקהילות 
יחודו  אברכים.  וציבור  ציבור  עסקני  בעיר, 
של הכינוס של בעיר התורה אלעד, הם מעצם 
לפני  הוחל  בה  אשר  הראשונה  העיר  היותה 
גדולה  ובתקנה  ציבורי  בחיזוק  שנים  חמש 
בשבת  התורה  לימוד  חיזוק  של  זה  בעניין 
ונקבעו  שבת  בליל  ובפרט  הכנסת  בבתי 
הדברים כ'קבלת בני העיר' בכל בתי הכנסת. 
לאחר  התחילו  אלו,  מסודרים  לימוד  סדרי 
הרה"ג  הצעיר  האברך  של  הטרגית  פטירתו 
באופן  שנפטר  זצ"ל  רוטנברג  יצחק  יוסף  ר' 
תשע"א.  תשא  כי  פרשת  ש"ק  בליל  פתאומי 
בקרב  נפש  לחשבון  הביא  הנורא  השבר 
הקהילה  בני  בקרב  ובפרט  העיר  תושבי  כל 
מחשובי  אחד  ז"ל  היה  הוא  אשר  התורנית, 
בני העלייה שבה ויחד עם התעלותו ושקידתו 
העצומה בתורה, עסק בעניני ציבור ובכל דבר 
שבקדושה, ובין השאר התמסר מאד לשיעורים 
בבית  קודש  ובשבת  שישי  בימי  שהתקיימו 
הכנסת חניכי הישיבות "תפארת אהרן ורחל" 
בשכונת "גבעת שאול" בעיר, בו כיהן כגבאי 
שלא ע"מ לקבל פרס. באסיפה שהתקיימה אז 
בביתו של ראש ישיבת "כנסת יחזקאל" הגאון 
רבי ברוך מרדכי אטינגר שליט"א בהשתתפות 
שליט"א  הגרב"מ  יזמו  הכנסת,  בתי  גבאי 
מבצר  אליהו"  "מדרש  הכוללים  רו"מ  יחד 
אברהם  רבי  הרה"ג  באלעד,  הגדול  התורה 
משה פכטר שליט"א להתחזק בלימוד התורה 
בלילי שבת ובבתי הכנסת בדווקא. עוד בימי 
השבעה חתמו ציבור גדול מאלעד על קבלה 
בבית  שעה  הפחות  לכל  ללמוד  "לבוא  בל"נ 
המדרש בדווקא", שלא יהיה הפרעות וטרדות 
בבית, ונקרא הסדר לשמו ולזכרו  סדר "יוסף 
בשערי  הבא  וכל  וקבלו,  קיימו  ואכן  דעת". 
החורף,  של  שבת  בלילות  באלעד  כנסת  בתי 
המלאים  כנסת  בתי  למראה  לבו  מתרחב 
הארוכות  השעות  בכל  בלומדים  לפה  מפה 
של ליל שבת. לחיזוק ועידוד רב זכו באותה 
ממרנן  מיוחד  במכתב  אלעד  תושבי  שנה 
מרן  ויבלחט"א,  זיע"א  ישראל  גדולי  ורבנן 
רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, לפני חתימתו 
בעת שקרא את המכתב בעיון אמר למשלחת 
הוא  קודש  בשבת  לימוד  "שבעצם  מאלעד: 
בסיס והתחלה של כל יהודי וכל שכן בן תורה 
בודאי  אבל  החיוב,  עיקר  על  להוסיף  וא"צ 
מותר וצריך לעורר שיש  להוסיף עוד שעות 
יהיה  ושלא  המדרש  ובבית  באיכות  ולימוד 
זמן שהולך לבטלה". יש לציין כי רבינו הגדול 
מרן הגרא"מ שך זיע"א היה מעורר הרבה על 

וניצול הזמן בליל שבת  עניין לימוד הלימוד 
ובימי שישי ושבת, וכבוד חתנו הגאון הגדול 
מכתב  כתב  שליט"א  ברגמן  צבי  מאיר  רבי 
הביא  ושם  זה  בנושא  לעורר  הישיבות  לבני 
ה"אבי  הגדול  רבנו  חותנו  מדברי  באריכות 
ושבת  שישי  ימי  שלא  שח"ו  זיע"א  עזרי" 

הולכים לבטלה. 
תמיד,  חיזוק  צריכים  תורה  ודברי  מאחר 
לקיים  שליט"א  העיר  רבני  דעת  על  הוחלט 
השנה כינוס גדול לחיזוק ועידוד, ביתר שאת 
בלי  העיר  מבני  ואחד  אחד  שכל  עוז,  וביתר 
הכנסת,  בבית  ללמוד  יבוא  הכלל  מן  יוצא 
עם התחלת שבתות החורף הארוכים, ובפרט 
הכינוס  כאמור  חורף.  לשעון  חזרת  לאחר 
הגבאים  על  השאיר  השבוע  שהתקיים 
והד  ולעשות,  לפועל  עז  רושם  המשתתפים 
פרסומו כבר מהדהד בכל בתי הכנסת, שבהם 
נתחלה שילוט קבוע ומרשים כתזכורת קבועה 

על קיום סידור לימוד בבית כנסת זה.
פרקי  באמירת  התחיל  המרומם  הכינוס 
תהילים לאור המצב הקשה ובתפילה לבורא 
פתיחה  דברי  הרף.  עולמים שיאמר למשחית 
שליט"א  דינר  חיים  ברוך  רבי  הרה"ג  נשא 
מרבני ישיבת "שערי תבונה", אשר דיבר על 
בכל  בעירנו  דעת"  "יוסף  סדר  שיצר  המהפך 
המושג של לימוד התורה בליל שבת וכן על 
ועל  הבית,  לבני  והחינוך  האישית  הדוגמא 
בעיר  התורה  לקול  שיש  העצומה  ההשפעה 
של  ברחובות  ששורר  החושך  כנגד  כולה 
דברי  את  והזכיר  מתורה  שרחוקים  אנשים 
הגאון הגדול רבי יצחק הוטנר זצ"ל על פרשת 
השבוע שכמו בתיבת נח רק הסגירות בתיבה 
הייתה הצלה, כך בדורנו רק התחזקות פנימה 
בהיכלי התורה ובתי המדרשות יכולים לשמור 

על האדם ומשפחתו.
מנחה המעמד בטוב טעם וברגש, הרהגה"צ 
רבי אברהם ישעיהו טורצ'ין שליט"א משגיח 
גודל  על  בדבריו  פתח  סלבודקא  בישיבת 
האחרונות  השנים  שבכל  אלו  של  הזכות 
באלעד  החיזוק  ידי  ושעל  זה  בעניין  פועלים 
לקיים  בארץ  מקומות  הרבה  בעוד  התעוררו 

סדרי לימוד בליל שבת.
רבי  הגאון  דאתרא  הדוברים המרא  ראשון 
גרוסמן שליט"א, אמר בראשית  זלמן  שלמה 
דבריו, שסדר "יוסף דעת" הוא רעיון שהצליח 
עד  ע"כ,  לעורר  שוקדים  הזמן  וכל  מאחר 
עוד  בציבור.  השתרש  שהוא  זכינו  שבסוף 
הרחיב המרא דאתרא שליט"א, שעל אף שיש 
מהאדם  שמונעים  וטרדות  תירוצים  הרבה 
לעשות  חייב  יהודי  כל  אבל  בשבת,  ללמוד 
מאמץ יותר מיכולתו, עוד הזכיר כמה תוספות 
בהולכי  המלאים  העיר  ברחובות  יש  קדושה 

בית המדרש ולא ביושבי קרנות.
ברוך  רבי  נשא הגאון  ומעורר  משא מרגש 
"כנסת  ישיבת  ראש  שליט"א  אטינגר  מרדכי 
דעת"  "יוסף  סדר  ומחולל  יוזם  יחזקאל" 
סדר  יסוד  כי  הזכיר,  דבריו  באלעד. בראשית 
על  נפש"  "כופר  בבחינת  היה  דעת"  "יוסף 

שנים.  חמש  לפני  שקרתה  הנוראה  הטרגדיה 
זה  וב"ה  יצליח,  זה  אם  יודע  מי  אז  וחשבנו 
ההצלחה  והסיבה של  למשוער.  מעל  הצליח 
"רעיון"  איזה  שמקבלים  לפעמים  יש  הזו, 
ו"חשק" לעשות עניין של חיזוק וזיכוי הרבים, 
ואז אפילו שזה מאד קשה, האדם מתאמץ ואז 

זה מצליח נגד כל הסיכויים. 
הגאון רבי שמואל כהן שליט"א רב קהילת 
הביא  באלעד  הספרדים"  הישיבות  "חניכי 
"שלא  מובא  ובפוסקים  שבחז"ל  בדבריו 
ניתנה שבת אלא ללימוד התורה", ואף שכתוב 
בפוסקים  שת"ח יכולים ללמוד דברים קלים 
יותר, אבל כל אחד חייב לנצל את הזמן כפי 
דרכו ווסיפר הגר"ש שליט"א, שמרן הרב שך 
זה. ואם כל אחד  זצ"ל היה תמיד מעורר על 

יתחזק זה ישפיע על הציבור כולו.
החשובים  הגאונים  עוד:  השתתפו  בכינוס 
יהודה  רבי  באלעד,  ומוצי"ם  קהילות  רבני 
שליט"א,  בלוי  טוביה  רבי  שליט"א,  צארום 
אלישיב  רבי  שליט"א,  שוורץ  יהודה  רבי 
קביוף שליט"א, רבי ישראל הבלין שליט"א, 
ישראל  רבי  שליט"א,  גרסיה  אברהם  רבי 
מרדכי גרינברג שליט"א, רבי ישראל ארנפלד 
וראשי  שליט"א,  רוטר  חיים  רבי  שליט"א, 
שליט"א  ביר  מאיר  רבי  הגאונים  הכוללים 

ורבי דוד ברוורמן שליט"א. 
לאחר הכינוס חתמו הרבנים על "קול קורא 
וקריאת קודש" לכלל ציבור תושבי העיר שבו 
נכתב: "בס"ד, א' דר"ח חשון ה'תשע"ו, אל 
כל תושבי עירנו עיה"ת אלעד היקרים, אוהבי 

התורה ודורשיה, ה' עליהם, יחיו לאוי"ט
יום  בכל  התורה  לימוד  קביעות  חובת  הן 
פנוי  רגע  ובכל  עת  בכל  הזמן  וניצול  ולילה 
ללימוד תורה, ידוע ומפורסם לכל יהודי, וכל 
זכות הקיום של עם ישראל הוא בזכות לימוד 
לכל.  וברור  פשוט  זה  ודבר  הקדושה  התורה 
אמנם מן הדברים הצריכים חיזוק ביותר הוא 
חובתו  שכגודל  קודש,  בשבת  התורה  לימוד 
וחשיבותו, שכ"כ הגר"א ז"ל )או"ח סי' ר"צ 
שבתות  נתנו  "שלא  הירושלמי:  בשם  ס"ב( 
וימים טובים אלא לעסוק בהם בתורה", וחוב 
זה שייך לכל אחד ואחד, כנגד זה, יש הרבה 

מפריעים וטרדות שהזמן והיצר גורמן. 
וגודל חשיבות לימוד התורה בשבת קודש 
יותר מכל ימות השבוע, נמצא הרבה בספרים 
הקד'. וב"לב אליהו" הביא ששמע מפי רבינו 
ואות  אות  שכל  'חשבון  זיע"א  חיים  החפץ 
בלימוד התורה בשבת שקולה כמו קיום תרי"ג 
בזוהר  בחז"ל,  מבואר  וכן  עיי"ש,  מצוות' 
ובספרים הקדושים גודל מעלת לימוד התורה 
והמחדש בד"ת ביום השבת. וב"בן איש חי" 
כתב שגודל מעלת לימוד התורה בשבת פועל 

פי אלף עיי"ש.
והנה בשנת תשע"א עת נקטף לב"ע האברך 
זצ"ל,  רוטנברג  יצחק  יוסף  ר'  הרה"ג  היקר 
וחיזוק  גדול  תיקון  לעשות  בעירנו  התעוררו 
רב ללימוד התורה בשבת קודש, ורבים קיימו 
וגם  שאת,  ביתר  בזה  להתחזק  ע"ע  וקבלו 

נקבע לרבים סדרי לימוד מיוחדים - בכל בית 
דעת",  "יוסף  סדר  בשם   - מדרש  ובית  כנסת 
שכל אחד יבוא ללמוד לכל הפחות שעה אחת 
בלילות  הציבור,  כל  עם  יחד  הכנסת  בבית 
שבת,  בליל  הסעודה  לאחר  הארוכים  החורף 
וזכינו  שניה.  סעודה  לאחר  הקיץ  ובימות 
רבותינו  מאת  זו  תקנה  על  וחיזוק  לברכה 
שרי התורה זיע"א ויבלחט"א במכתב מיוחד 
שהתפרסם לתושבי העיר. וב"ה שחיזוק סדר 
ובתי  כנסת  בתי  בהרבה  לטובה  נשתרש  זה 
מדרשות בעירנו )וגם מחוצה לה( וקול התורה 
בבתי  השבת  ובכל  שבת  בלילות  מהדהד 
מדרשות. אמנם דיברה תורה כנגד היצר הרע, 
הממציא חדשים לשבתות מפריעים לכל אחד 
וכדברי בעל ה"חובות הלבבות"  דיליה   לפי 
)שער יחוד המעשה פ"ה( 'אתה ישן לו והוא 

ער לך'.
ע"כ באנו בזאת לעורר שוב בדבר, ובוודאי 
כל אחד ירא אלקים ובמצוותיו חפץ מאד וחייב 
להשתדל בזה כנגד כל הטרדות, ואשרי האיש 
שמתחזק בזה מאד להחזיק בעץ החיים, מה 
רבה זכותו והתעלותו הרוחנית, גם שמשפיע 
לשער  ואין  ללמוד,  שיבואו  אחרים  עוד  על 
גודל הזכות ושכרו רב על פי פועלו. וגם הני 
נשי דזכיין המאפשרות לבעליהן ללכת לבית 
המדרש, מה רב זכותן ואושרן האמיתי וזוכות 

בכפל כפליים בעוה"ז ולחיי נצח.
בהם,  נמצאים  שאנו  אלו  נוראים  ובימים 
חרב,  תשכל  שבחוץ  ליעקב,  גדולה  צרה  עת 
להט החרב המתהפכת ברחובות העיר ע"י בני 
להורגנו  נפשם  ישמעאל הארורים שמחרפים 
אין  רעתנו,  אלא  דורשים  אין  עשו  בני  ואף 
בידינו,  אבותינו  אומנות  ליטל  אלא  לנו 
הוא  ועיקר  ויסוד  התורה  לימוד  אומנת  הוא 
באמונה ש"בזמן שהקול קול יעקב, אין הידים 
ידי עשו", ובכוח זכות לימוד התורה ושמירת 
וצוקה  צרה  מכל  עלינו  להגן  כהלכתה,  שבת 
ומכל גזירות קשות שיש בעירנו ה"י, להביא 
ולהשפיע  החולים  לכל  שלמה  ורפואה  מזור 
ממקור  ולפרט,  לכלל  וברכה  טובה  שפע 
במהרה  ונזכה  הברכות,  וממעון  הברכה 
משיח  בביאת  הרף  למשחית  השי"ת  שיאמר 

צדקנו במהרה בימינו אכי"ר. 
החותמים בכל ברכה לאוהבי תורה ושומרי 

מצוותיה.
לקריאת קודש הצטרפו עוד מרבני הקהילות 
ביניהם:  בכינוס  להשתתף  מהם  נבצר  אשר 
רב  שליט"א  גולדשטיין  צבי  רבי  הגאון 
הורוביץ  זושא  רבי  הגאון  סלבודקא,  קהילת 
רב הקהילה הכלל חסידית באלעד,  שליט"א 
הגאון רבי יואל פרידמן שליט"א רב שכונות 
"חזון איש" ו"אבן האזל", הגאון רבי ישעיהו 
פרנקל שליט"א מו"צ בד"צ אלעד וראש כולל 
הוראה "מדרש אליהו", הגאון רבי דוב רוז'ין 
שליט"א רב קהילת "דרך החיים" ועוד מרבני 

העיר ומוצי"ם.

מעמד רב רושם 
של רבני העיר 

והקהילות באלעד 
לחיזוק סדרי 
הלימוד בשבת

לקראת זמן חורף ולילות שבת הארוכים 
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מאת: מנדי קליין

בשכונת  הדריסה  בפיגוע  ההרוג 
ישעיהו  רבי  הוא  בירושלים  גאולה 
פינסק  חסיד  הי"ד,  קרישבסקי  עקיבא 
בן  ישעיהו',  'פניני  קרלין. מחבר הספר 

59 בהירצחו – השם ייקום דמו.
יום  הרב  עם  האוטובוס  בתחנת  עמד 
טוב בן ליפא, המאושפז בבית החולים, 

מתפילת  בדרכם  מונית,  לעצור  בנסיון 
שחרית.

המנוח בנו של רבי ראובן קרישבסקי 
חיים  עץ  שכונת  של  רבה  זצ"ל 
טשעבין  מיעקב'  'כוכב  ישיבת  מבכירי 

בירושלים.
קרלין,  פינסק  הקודש  חצר  על  נמנה 

והשפיע גם בחצר לעלוב-בראנוביץ.
הותיר אחריו בן אחד – שניאור זלמן 

קרישבסקי.
למרות המצב הביטחוני, אלפי הגיעו 
רבי  הקדוש  של  בהלווייתו  להשתתף 
ישעיהו קרישבסקי הי"ד שנרצח הבוקר 
מלכי  ברחוב  שאירע  הדריסה  בפיגוע 
בירושלים.  גאולה  בשכונת  ישראל 
'פינסק  חסידי  הם  המשתתפים  מרבית 
קרלין' אשר הנרצח נמנה מבין חסידיה.

המדרש  מבית  יצא  ההלוויה  מסע 
ישראל  בית  בשכונת  החסידות  של 
בירושלים. בתחילה לא השתתפו אנשים 
רבים, אך עם תחילת מסע הלוויה, מנין 
כמה  על  עומד  וכעת  עלה  המשתתפים 

אלפים מבני החסידות ומחוצה לה.
בלוויה  הבולטים  המספידים  בין 
אלימלך  הרב  החסידי  המשפיע  היה 
ארוכה  שעה  בבכי  שספד  בידרמן 
עיריית  ראש  כן,  כמו  קרישבסקי.  לרב 
ניר ברקת השתתף בלוויה עם  ירושלים 

מקורביו.

הקדוש הרב ישעיהו עקיבא 
קלמן קרישבסקי הי"ד

גאון ותלמיד חכם, איש אמונה שדקדק על קלה כחמורה  כשתיק התפילין 
בידיו נרצח הרב ישעיהו עקיבא קלמן קרישבסקי הי"ד בידי ערבי תושב 

מזרח ירושלים  עשה למען טבוחים על יחודך

מסע ההלוויה                                              )צילום: מדברים תקשורת(

וכל הקניות בבית!לחיצה קטנה לסופר 

 משלוחים עד הביתבלי לסחוב  בלי לעמוד בתור 

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל למימוש אחד * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * אקספרס מהדרין רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
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הוסף לסל

קורנפלקס
500 גר’
תלמה

10

קפה טורקי
85 גר’
עלית

5.90

הוסף לסלהוסף לסל

דוריטוס
סוגים שונים
55 גר’
עלית

10
5 ב-

הוסף לסל

מארז 
במבה שוש

עלית

5.90

הוסף לסל

שמן זית 
‘יד  מרדכי’

750 מ”ל

21.90

הוסף לסל

קפה ארומה
200 גר’
עלית

14.90

מבצעים לדוגמא

המבצעים בתוקף עד יום שישי
י’ בחשון 23.10.15

מוגבל למימוש אחד

ניתן להורדה 
במכשירים הכשרים

לשעבר - 03-619-4444

חדש!

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

יש לנו
חדשות

בשבילך
הכל במספר אחד 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

בעלות שיחה רגילה

יותר עדכונים! 
יותר חשיפות! 

יותר שידורים חיים! 
יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

קו הנייעס 
הגדול ביותר 

במחיר 
שיחת נייח 

בלבד!

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם



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
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הוסף לסל

קורנפלקס
500 גר’
תלמה

10

הוסף לסל

קליה
3 ליטר

הוסף לסל

בירה מולר
500 מ”ל 
כולל פקדון
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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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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
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רוטב סויה
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אלסקה

3.90

קפה טורקי
85 גר’
עלית
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הוסף לסל

מבצעים לדוגמא
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טעמים שונים
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500 גר’
תלמה
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הוסף לסל
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בירה מולר
500 מ”ל 
כולל פקדון
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והכל בכשרות מהדרין ובזול. מלאו את עגלת הקניות הוירטואלית ותרויחו את כל הנוחות והחדשנות בלחיצת כפתור.

ת.
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
 ל

ית
שא

 ר
רין

הד
 מ

רס
ספ

אק
 * 

אי
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

ת *
אי

טונ
סי

ה 
יר

מכ
ין 

 א
ד *

אח
ש 

מו
מי

 ל
בל

מוג
 * 

אי
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

ד *
לב

 ב
שה

מח
לה

ת 
ונו

תמ
 ה

* .
.ח

.ל
ט

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
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קשה היה לעקוב אחר האירועים החבלניים הרבים ששטפו את ישראל 
 אלי שניידר עושה סדר: זה מה שאזרחי מדינת ישראל עברו כאן, 
מיום ראשון האחרון ועד לשעת סגירת הגיליון  מפיגוע ההתאבדות 

שנמנע בחסדי שמים בירושלים, ועד לפיגוע הקשה ברחוב מלכי ישראל 
 ונפשי נבהלה מאד

פיגוע 
רודף 
פיגוע

ימים שלטרור

מאת: אלי שניידר

השבוע,  אירועי  של  סיכום  לערוך  קשה 
ולו בגלל שטף האירועים החבלניים ששטף 
השבוע את ישראל. פיגוע רדף פיגוע, דקירה 
ערים  מקומות,  ועוד  בעוד  דקירה,  רדפה 

ויישובים.
סיכום  הבאות,  בשורות   - זאת  בכל  אבל 
המשמעותיים  האירועים  כל  של  מקוצר 

שעברנו כאן השבוע.

 יום ראשון

06:50
מעלה  משטרת  מתחנת  תנועה  שוטר 
אדומים, עצר לבדיקה רכב חשוד. בתוך זמן 
קצר התברר שמדובר במכונית תופת: הנהגת 
הציתה בלון גז וגרמה לפיצוץ ולשריפה. היא 
נפצעה קשה, והשוטר נפצע קל. השוטר, כך 

התברר, מנע אסון כבד ביותר.
היה  השוטר  כי  התברר  האירוע  מחקירת 
 1 מספר  בכביש  ונסע  זאב,  לגבעת  בדרכו 
שבין מעלה אדומים לירושלים. באזור מעלה 
אדומים הוא זיהה רכב שבו נהגה אישה. היא 
ציבורית.  לתחבורה  המיועד  בנתיב  נסעה 
הרכב  אל  נדבקה  והיא  לנסוע,  "המשכתי 
שלי והתקרבה אלי", שיחזר השוטר ממיטתו 
לא  שמשהו  "הרגשתי  צדק,  שערי  בביה"ח 
שכפ"ץ,  עם  למזלי  מהרכב,  יצאתי  בסדר. 
עבירת  עוברת  את  'גברת,  לה,  ואמרתי 
דיברה  קורה,  מה  הבינה  לא  היא  תנועה'. 
'אללה  להגיד,  התחילה  ואז  בערבית  איתי 

אכבר, אללה אכבר'".
עשן,  מעלה  המכונית  כי  הבחין  השוטר 
בדיוק  הוא  נשרף.  ברכב  מה  שדבר  וחשב 
נשמע  ואז   - כיבוי  מטף  לשלוף  התכוון 
סיפר.  מחבלת",  שהיא  "הבנתי  הפיצוץ. 
מהאנשים  ביקשתי  התפוצצה,  "כשהיא 
באזור להתרחק. אני חושב שמנעתי פה אסון 
כבד. בגלל זה אנחנו במשטרה, ונמשיך להגן 

על חיי האזרחים".
לפי ההערכות, המחבלת ניסתה להגיע עם 
רכבה לירושלים ושם לבצע פיגוע תופת. זה, 

בחסדי שמים, נמנע לבסוף.

18:30, גן שמואל
ראשון  שיום  נדמה  היה  כשכבר  בדיוק 
 - שוב  היכה  הטרור  יחסי,  בשקט  יעבור 
בן  צעיר  לחדרה. מחבל,  הסמוך   65 בכביש 
20 פצע ארבעה במה שהחל כפיגוע דריסה 
על  נלכד  מכן  ולאחר  דקירה,  לפיגוע  והפך 

ידי המשטרה.
 18:30 השעה  אחרי  מעט  התרחש  הכל 
עמוס  מסחרי  במרכז  שמואל,  גן  קיבוץ  ליד 

תחנת  ליד  במכוניתו  נסע  המחבל  מבקרים. 
עצר  הוא  קונים.  לדרוס  וניסה  אוטובוס 
העוברים  את  לדקור  החל  ואז  מכוניתו  את 
הצליח  הוא  הרצחני  המסע  בסוף  והשבים. 
לפצוע חיילת בת 19, המאושפזת במצב קשה 
מורדמת  כשהיא  רב-מערכתית  פגיעה  עם 
קל.  במצב  נוספים  שלושה  וכן  ומונשמת; 
כל הפצועים פונו לביה"ח הלל יפה בחדרה, 
בת  לדקירת  כי  עולה  ראשונית  ומחקירה 

ה-19 קדם כאמור ניסיון דריסה.

 יום שני

הכותרות בכל כלי התקשורת זעקו באותו 
ירושלים",  של  הקשה  "היום  בגדול,  יום 
לאחר ארבעה אירועים לא פשוטים שאירעו 
באזורים שונים של העיר. אף אחד לא חלם 
יגיע  שלישי,  יום  למחרת,  שיום  הזה,  ביום 

היום הקשה באמת של ירושלים.

09:00
אירע  שני  ביום  שאירע  הראשון  האירוע 
לפני  בודדות  דקות  יום:  של  בבוקרו  כבר 
השעה 9 בבוקר, צעיר בן 18 שעבר בסמוך 
חשדם  את  עורר  בירושלים,  האריות  לשער 
של צוות מג"ב שעמד בסמוך. מפקד הצוות 
הורה לצעיר לעצור לבדיקה, ואז החשש שלו 

התאמת.
לפתע  שלף  הצעיר  הבדיקה,  תחילת  עם 
שעמדו  הלוחמים  על  והסתער  מכסו  סכין 
אחד  את  לדקור  ניסה  המחבל  לידו. 
מהלוחמים בצווארו, אך אפוד המגן שעטה 
להדוף  מיהר  הלוחם  עליו.  חיפה  המג"בניק 
את הצעיר ושלף את נשקו. ביחד עם מפקד 
הצוות ושוטר נוסף, בוצע לעברו ירי מדויק, 

והמחבל נהרג במקום.

 14:30

האירוע הבא קרה בגבעת התחמושת, לא 
רחוק מהמטה הארצי של המשטרה. צעירה 
ערבייה הסתובבה באזור כשילקוט על גבה, 
ועוררה את חשדו של אחד מאנשי הביטחון. 
זה התקרב לעברה וקרא לה לעצור, אך היא 
לרוץ  החל  הלוחם  בריצה.  פתחה  בתגובה 
עצרה,  היא  קצר  מרדף  לאחר  אבל  אחריה, 
בן  צעיר  הלוחם,  אותו.  ודקרה  סכין  שלפה 
הצליח  אך  הסכין,  מדקירת  קל  נפצע   ,21

להדוף את המחבלת, ירה בה ונטרל אותה.

15:30
שעה לאחר האירוע הקודם, המשיך הרצף 
נערים  שני  זאב.  בפסגת  והפעם  החבלני, 
ערביים, בני דודים, בני 15 ו-13 בלבד, הגיעו 
מבית חנינא אל שכונת פסגת  זאב הסמוכה. 
הם חיפשו אחר קורבן קל. הם נכנסו לאחת 
יצאו  ואז  ערבי,  שהמוכר  גילו  אך  החנויות 
יוסף  ודקרו ברחוב הששה עשר את  החוצה 

בן שלום, שנפצע באורח קשה.
לאחר מכן הם המשיכו לצעוד ופגשו ילד 
בן 13 שהיה רכוב על אופניו, ודקרו גם אותו, 
בחלק גופו העליון. הנער נפצע באורח אנוש.

במנוסה  פרצו  הקטינים  המחבלים  שני 
ירו  הביטחון  כוחות  אך  האירוע,  מזירת 
לתקוף  ניסה  שזה  לאחר  מביניהם  במבוגר 
ממכונית  נפגע  והצעיר  נהרג,  והוא  אותם 
ידי אזרח חמוש  ונוטרל בהמשך על  חולפת 

במקל, ונפצע באורח קשה.

20:00
הזה  הקשה  היום  את  שחתם  האירוע 
תסריט  להתגשמות  כמעט  היה  בירושלים, 
האימים: מחבל עלה לקו אוטובוס מס' 185 
הוא  לעיר.  בכניסה  המיתרים,  לגשר  בסמוך 
וניסה   ,19 בן  חייל  לדקור  והחל  סכין  שלף 
לחטוף את נשקו. החייל, שנפצע באורח קל 
עד בינוני, ניסה להיאבק במחבל, תוך שהוא 
נעזר בשוטר ואזרחים נוספים. בשלב מסוים 
נורה  ואז  בנשק,  לאחוז  המחבל  הצליח 
שהגיע  מד"א  צוות  ונהרג.  השוטר,  ידי  על 
והעביר  החייל,  פצעיו של  את  למקום חבש 

אותו לבית החולים.

 יום שלישי

08:50, רעננה
אחד  ברעננה,  שאירע  הראשון  בפיגוע 
מתוך שניים, נפצע אדם אחד. מחבל, תושב 
מזרח ירושלים בן 22 הגיע לתחנת אוטובוס 

ברחוב אחוזה 98, ודקר אדם שהמתין בה.
בפלג  מדקירות  קל  נפצע   ,32 בן  הנדקר, 
מד"א.  חובשי  ע"י  וטופל  העליון  גופו 

מכונית התופת בכביש מס' 1

זירת הפיגוע ברחוב אחוזה ברעננה  )צילום דוברות מד"א(
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שבתאי פוגל 

דריסה  ירי,  אירועי  פיגוע.  רודף  פיגוע 
הנראה  ככל  ניסיון  גם  לבין,  ובין  ודקירות 
לחטיפת אוטובוס, הפכו בימים האחרונים 

לדבר שבשגרה.
במסגרת סיור שערכנו בימים שני ושלישי 
בשיתוק  נוכחים  אנו  בירושלים,  השבוע 
גל הפיגועים הגואה  שאחז בתושבי העיר. 
ניצבת  תמיד,  שכמו  בירושלים,  ובעיקר 
שפורצת  הטרור  מתקפות  טבלת  בראש 
על  עמוקות  השפיע  השנים,  לאורך  בארץ, 

תושביה. 
התושבים  חשים  מה  לכם,  שנתאר  לפני 
לגל  מסכם  תיאור  הנה  העסקים,  ובעלי 
כאשר  האחרון,  שלישי  יום  של  הטרור 
שלושה אנשים, בהם גם הקדוש הרה"ג רבי 
ישעיה קרישבסקי הי"ד, נרצחו בפיגועי ירי 

ודריסה בירושלים.
קו  'אגד'  באוטובוס  כאשר  החל,  הבוקר 
ארמון  שבשכונת  הגרדום  עולי  ברחוב   78
ירי  פיגוע  מחבלים  שני  ביצעו  הנציב 
 , עדויות  פי  על  ניסה  מהם  אחד  ודקירה. 
להשתלט על האוטובוס ולקחת את נוסעיו 
כבני ערובה. חרדי תושב השכונה, שהבחין 
ממנו  מנע  ובכך  דרכו  את  חסם  במהומה, 
שהגיע  ומג"ב  משטרה  כוח  להתקדם. 
באוטובוס,  במחבלים  הבחין  במהירות, 
חובשים  אותם.  ונטרל  מדויק  ירי  ביצע 
לזירת  שהגיעו  מד"א,  של  ופרמדיקים 
ביצעו  הנציב,  ארמון  בשכונת  הפיגוע 
ארוכות  דקות  ובמשך  החייאה  פעולות 
שבסופן   ,60 כבן  גבר  של  חייו  על  נאבקו 
נאלצו לקבוע את מותו בשטח. בנוסף, פונו 
לבתי החולים בירושלים 18 נפגעים, ברמות 

פציעה שונות. 
דקות לאחר מכן, מחבל ממזרח ירושלים, 
שמשמש כעובד 'בזק' הגיע ברכב העבודה 
עלה  מנתיבו,  סטה  ישראל,  מלכי  לרחוב 
ודרס שלושה אזרחים בסמוך  על המדרכה 
יצא  דריסתם  לאחר  אוטובוס.  לתחנת 
והמשיך  גדולה  קצבים  סכין  עם  מהרכב 
רבי  הנפגעים,  אחד  הנפגעים.  את  לתקוף 

ישעיה הי"ד נפטר במקום.
ירה  במחבל,  שהבחין  אזרחי  מאבטח 
שהיו  מג"ב  שוטרי  אותו.  ופצע  לעברו 
בסמוך הגיעו מידית, הבחינו במחבל כשידו 
ונטרלו  לעברו  מדויק  ירי  ביצעו  מוסתרת, 
רפואיים  טיפולים  הוענקו  כאן,  גם  אותו.  
מצילי חיים לשמונה נפגעים, שפונו במצבי 
אחד  בבירה.  החולים  לבתי  שונים,  פצעיה 
מהם, הוא רעהו של קרישבסקי, יום טוב בן 

ליבא נייהוז, לרפואה שלמה. 
בהמשך היום, התברר כי מדובר במחדל 
של ממש. שכן המחבל שהיה טכנאי בבזק, 
הוא בן דודו של המחבל שעשה את הפיגוע 
בבית הכנסת בהר נוף. בזמנו, הוא התראיין 
שמת  אדם  בן  בפיגוע:  תמך  ואף  ל'ווינט' 
כ'שהיד', אמר, זה דבר גדול'. זה שהמשיך 
התמיכה  גילוי  למרות  אותו,  להעסיק 
על  לתת  יצטרך  הטרור,  במעשה  המוצהר 

כך את הדין. 
וזה רק בירושלים. לא כולל אירועי פח"ע 

בערים אחרות.

 יורדים לשטח

מד"א  ארגון  את  תופסים  האירועים 
בכוננות גבוהה ביותר בכל הארץ. יום לפני 
כן, שגם היה רווי בפעילות פח"ע, ביקשנו 
מד"א  לצוותות  להתלוות  סיורנו,  במסגרת 
היקף  אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  בשטח, 

הפעילות של הארגון. 
מספיקים  לא  והחובשים,  המתנדבים 
מתקבלת  וכבר  הזינוק  לעמדת  לשוב 
'לצאת  הקשר:  באמצעי  חדשה  קריאה 
לכאן', 'לצאת לשם'. אנו בהחלט נפעמים, 
פועלים  שבה  ולמסירות,  לאינטנסיביות 
החובשים ולא יכולים להיוותר אדיש לנוכח 
הפכו  שהפיגועים  למרות  כי  העובדה, 
מקרה,  בכל  מטפלים  הם  רח"ל,  לשגרה 
ברגישות רבה משל היה ראשון מסוגו מחד, 
שנרכשה  מופתית,  במקצועיות  ומאידך, 

מאין ספור מקרים בשטח.  
מד"א  במוקד  סיור  עורכים  אנו 
המתקדם,  במערך  מקרוב,  ומתבוננים 
שעליו חולשים נציגי מד"א. כל מי שיושב 
בשורות  חובש  או  פרמדיק  הינו  במוקד, 
ארגוני  בקרב  תקדים  הארגון. מה שמהווה 
פשוטה:  לכך  הסיבה  בישראל.  החירום 
הקריאה  ורישום  טלפוני  במענה  די  לא 
לעזרה. הטיפול הרפואי מתחיל כבר מרגע 
הנציג  סיוע.  ומבקש  מתקשר  שהמטלפן 
או הנציגה, מתחקרים את האיש, מה מצב 
כמובן  הצורך  ובמידת  הפצוע,  או  החולה 
הוא  לכך,  ומסוגל  כשיר  שהלה  ובמידה 
עזרה  ולהגיש  לפעול  כיצד  הנחיות  מקבל 
וצוותו.  האמבולנס  להגעת  עד  ראשונה, 
הספקנו  כבר  אלו,  הוראות  "באמצעות 
לנו  אומר  מקרים",  באלפי  חיים  להציל 

אנשי הצוות בעת הביקור.
שישי  ביום  תתפרסם  המלאה  הכתבה 

בעיתון "כל ישראל".

מחוץ תשכל חרב 
 מסע דילוגים שערך כתב 'קו עיתונות' בימים הסוערים 
שעוברים על ירושלים בירת ישראל, בין זירת פיגוע אחת 
לרעותה ובין בתי המדרשות, היכלי הישיבות ומוסדות 
החינוך, מגלה כי תושביה החרדים- תרתי משמע של 
העיר, מתקשים להמשיך בשגרת החיים  במקביל, 
התלווינו לצוות מד"א בזמן אמת ונפעמנו לנוכח 

הפעילות בשטח תחת איום הטרור שלא פוסק לרגע 

צילום: דוברות מד"א

הכרה,  מחוסר  קל-בינוני,  במצב  המחבל 
פונה אף הוא לקבלת טיפול.

10:10, ירושלים 
עולי  ברחוב   78 מס'  אגד  באוטובוס 
שני  ביצעו  הנציב,  ארמון  בשכונת  הגרדום 
משטרה  כוח  ודקירה.  ירי  פיגוע  מחבלים 
במחבלים  הבחין  במהירות  שהגיע  ומג"ב 
באוטובוס, ביצע ירי מדוייק ונטרל אותם. קו 

78 ברחוב עולי הגרדום.
ירושלים,  ממזרח  צעירים  המחבלים,  שני 
ופגעו  וסכין  אקדח  עם  באוטובוס  היו 
בנוסעים. כוח משטרה הגיע למקום תוך זמן 
קצר, זיהה את האוטובוס וניסה לעלות עליו. 
השוטרים  של  עלייה  אפשרו  לא  המחבלים 
אותם,  וניטרלו  מבחוץ  בהם  לירות  שנאלצו 

מחבל אחד נהרג ושני נפצע.

באירוע נהרג רבי ישעיהו עקיבא קרישבסקי 
נפטר  אנושות,  שנפגע  אחר,  ואחד  הי"ד, 
חובשים  מפצעיו.  צדק  שערי  החולים  בבית 
ופאראמדיקים, העניקו במקום טיפול רפואי 
אנוש  פצועים,  מספר  החולים  לבתי  ופינו 

וקשה, כשהם סובלים מפצעי דקירה וירי. 

10:20, ירושלים
דקות לאחר האירוע בארמון הנציב, מחבל 
הגיע  "בזק"  חברת  עובד  ירושלים,  ממזרח 
עם רכב החברה לרחוב מלכי ישראל בשכונת 
גאולה, סטה מנתיבו, עלה על המדרכה וביצע 
אזרחים  שלושה  דרס  כאשר  דריסה  פיגוע 
לאחר  אוטובוס.  לתחנת  בסמוך  שעמדו 
דריסתם יצא המחבל מהרכב עם סכין קצבים 
והמשיך לתקוף את הנפגעים. אחד הנפגעים, 
פינסק קרלין,  ישעיה קרישבסקי, חסיד  הרב 
מת במקום. חברו, הרב יום טוב ליפא נויהוז, 
נפצע באורח קשה והובהל מאוחר יותר לבית 

החולים, שם עבר ניתוח.
ירה  במחבל,  שהבחין  אזרחי  מאבטח 
לעברו ופצע אותו. שוטרי מג"ב שהיו בסמוך 
כשידו  במחבל  הבחינו  מיידי,  באופן  הגיעו 
ונטרלו  לעברו  מדויק  ירי  ביצעו  מוסתרת, 

אותו. 
רפואי  טיפול  הצוותים  העניקו  בנוסף, 
נפגעים  בהם  נפגעים,  לשמונה  חיים  מציל 

במצב קשה, בינוני, קל ונפגעי חרדה.

10:45, רעננה
הקודמת:  מהזירה  רחוק  לא  רעננה,  שוב 
המחבל  יד  על  שאירעה  השנייה,  בדקירה 
אישה  נפצעה  פינת אחוזה,  ירושלים  ברחוב 
נפצעו  נוספים  שניים  קשה.  במצב  ופונתה 
קל. המחבל נלכד והתברר כי מדובר בעובד 
לוינשטיין. הוא אושפז בבית  בית  קבלן של 

החולים בלינסון במצב קשה.
מכן  לאחר  קלה  שעה  נחסמו  במקביל, 
שהתקבל  לאחר   ,443 וכביש   1 מס'  כביש 
הפיגוע  את  שביצע  למחבל  סייען  כי  דווח 
למקום  אותו  שהוביל  וזה  ברעננה,  הראשון 
חיפוש  לאחר  זה.  בכביש  נוסע  הפיגוע, 
והכבישים  ונעצר,  הסייען  נמצא  ממושך, 

נפתחו.
בשלושה  הסתכם  הזה,  הרצחני  היום 
הרוגים, ובמספר גבוה של פצועים במצבים 

שונים.

זירת הפיגוע בארמון הנציב           )צילום דוברות זק"א(

זירת הפיגוע ברחוב מלכי ישראל                                         )צילום דוברות זק"א(

תיק התפילין של רבי ישעיהו עקיבא קרישבסקי הי"ד



ב' בחשון תשע"ו 15/10/15באלעד1214

החגים מאחורינו אך הימים הנוראים בעיצומם. מי יחיה ומי 
ימות, מי בחרב, מי בחיה ומי בשניהם כאחד. תחושות הפחד 
ואווירת החרדה ברחובות ירושלים חלחלו השבוע גם לבניין 

המבוצר בבירה – עם פתיחת מושב החורף בבניין הכנסת. 
לא הציוצים של הרצוג במליאה הרעידו את כותלי הבית, 
אלא הסירנות שנשמעו ברקע מרחובות ירושלים. פיגוע רודף 
חיממה  החורף  מושב  פתיחת  ביום  אסון.  גורר  אסון  פיגוע, 
ירושלמית סתווית, אך עננה של  ירושלים שמש  את רחובות 
הערבים.  הח"כים  למעט  הבית,  יושבי  כל  את  אפפה  קדרות 
ויו"ר האופוזיציה עלו על  כשנשיא המדינה, ראש הממשלה 
אל  אלא  אליהם  עיניים  נשאו  לא  במליאה  החברים  הדוכן, 

מכשירי הטלפון: מתעדכנים באירועים, חרדים מהדיווחים. 
משתוללים  כשהמפגעים  גם  בפוליטיקה,  כמו  בפוליטיקה 
כפי  פוליטית,  סכינים  בתקיעת  עסוקים  החברים  ברחובות, 
ממנהיגי  אחד  השבוע  שהשמיע  במשפט  ביטוי  לידי  שבא 
המדינה באוזני שותפו הבכיר: "תאר לך איפה היינו אם היית 
מקבל עוד שניים-שלושה מנדטים ואני הייתי מקבל עוד אחד-

שניים. הרי הכל היה נראה אחרת".
ראשי  שני  בין  בשיחה  נאמר  לעיל,  המצוטט  המשפט 
מפלגות על רקע הטרור המשתולל, לא רק ברחובות הערים 
בשני  המשותף:  המכנה  הממשלה.  שולחן  סביב  גם  אלא 
המקומות יש מי שמפנה אצבע מאשימה לעבר הפרובוקטורים 

מהבית היהודי.
לא  המתוארת  הקיטור  ששיחת  הוא,  הגדול  האבסורד 
יאיר  עתיד  יש  ליו"ר  הרצוג  האופוזיציה  יו"ר  בין  התקיימה 
לפיד. מי שחתום על התלונה אינו אחר מאשר ראש-הממשלה 
המכהן שזכה במספר המזל של שלושים מנדטים. בן השיח 
דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  היה  בהסכמה  והנהן  בקשב  שהאזין 
מהמקום  הממשלה  לשולחן  וחזר  ייאמן  הבלתי  את  שעשה 

ממנו איש לא שב לפניו.
אווירת הנכאים אופפת גם את מי שנחשב למנצח הגדול של 
הבחירות האחרונות. על פי עדות השרים שמצויים בקרבתו, 
הפיגועים  בקצב  נשחק  ביטחון,  מר  של  העצמי  הביטחון 

ברחובות. 
המחנך  השותף  אלא  האופוזיציונר,  הרצוג  לא  פוליטית, 
בנט, הוא המפגע מספר אחת בעיני נתניהו. "נתתי להם הכל", 
תיאר נתניהו השבוע את תחושותיו כלפי הבית היהודי, "בנט 
ועדת  ראשות  כולל  המשפטים  את  שקד  החינוך,  את  קיבל 
השרים לחקיקה. בנט קיבל אור ירוק תקציבי לכל המהלכים 
שהוביל, מסייעת נוספת בגנים ועד להקטנת מספר התלמידים 
הוא  זה  כל  ואחרי  מהקרדיט,  ליהנות  לו  הנחתי  בכיתות. 
כדי  ומנצל את המצב הביטחוני  הכי קשה  בא עכשיו, ברגע 

לקושש אחוזים בסקרים".
נתניהו רותח לנוכח הדימויים שיוצאים מבית המדרש של 
בנט ומציגים אותו כראש-ממשלה רופס שכובל את ידי צה"ל 
הענישה  להחמרת  היוזמה  את  מציג  בנט  הביטחון.  ומערכת 
מוכיח  נתניהו  הממשלה.  ראש  על  מדיניותו  של  ככפייה 
על  מכיוונו.  בכלל  באו  הללו,  ובמופתים שהיוזמות  באותות 

בנט זה לא עושה רושם. גם לא על הסכינאים ברחובות.
בישיבות הקבינט עמוסות המלל, הוויכוח בין הניצים בא 
לידי ביטוי בעיקר בשאלת המדיניות, כאשר הדרישות של בנט 
במהלך הדיונים מתמקדות בבנייה בשטחים ובמעצר מחודש 
של משוחררי עסקת שליט. נתניהו מסרב בתוקף. "מהעמדה 
ומשתלם  קל  זה  בנט,  של  מחייבת  והבלתי  אחראית  הלא 
לקרוא לעימות עם האמריקאים ולנקיטת צעדים שרק יתסיסו 
ראש  עמדת  עם  שמזדהה  השרים  אחד  מסכם  הזירה",  את 

הממשלה - לא אטרקציה גדולה במיוחד בתקופה האחרונה.
אלטרנטיבה  אין  הביטחונית  בזירה  המבוכה,  לגודל 
ממשית. חברי הקבינט ששמעו את ניתוח המצב יצאו מהחדר 
בפנים מכורכמות מדאגה. כוחות הביטחון חסרי אונים לנוכח 
מציאות שלא הכרנו בעבר. האינתיפאדה השנייה מוגרה אחרי 
שצה"ל נכנס לגדה וחיסל את תשתיות הטרור. באינתיפאדה 
מטבח  סכין  וכל  נתעב  למחבל  הופך  ילד  כל  השלישית, 

לתשתית טרור. 

הפתרון שמוצג בדיונים, כמו מרשם אקמול לחולה סרטן, 
יחידות  כולל  הביטחון,  בכוחות  הרחובות  בהצפת  מתמקד 
צבא, הקשחת מדיניות הריסת הבתים, ויד קשה נגד מפגעים. 
יו"ש  על  סגר  להטיל  הביטחון  מערכת  להצעת  דווקא 
בתחילה  הסתמנה  בירושלים,  הערביות  השכונות  על  וכתר 
התנגדות מתוך הממשלה, הן משום שחלק גדול מהמפגעים 
המזוהים  השרים  התנגדות  לנוכח  והן  ישראלים  ערבים  הם 
עם המתנחלים. מנקודת המבט שלהם, סגירת יהודה ושומרון 
ניכנע  ירושלים היא כניעה לטרור. כנראה שגם לזה  ובוודאי 

לבסוף.
ככל שנחשפים למידע שמושמע מאחורי הקלעים מתבהרת 

המסקנה כי אין לנו על מי להישען וגו'.

אינתיפאדת אריאל השנייה 

אם מאורי אריאל ביבי סובל, הרי שבנט לדידו, הוא בלתי 
נסבל. הנה מקצת שבחו של בנט שמושמע בסביבתו של ראש 
יש אידיאולוגיה משיחית.  הממשלה: "לאורי אריאל לפחות 
אצל בנט זו פוליטיקה צינית. הרי בנט חושב על אורי אריאל 
בערך את מה שביבי חושב עליו, אבל שר החינוך רואה בכל 
הסיטואציה הזאת מקפצה פוליטית שתחזיר לו את המנדטים 
את  לסדר  שיקרא  במקום  הבחירות.  שלפני  בחודש  שאבדו 

אורי אריאל, הוא מקים מאחז על הראש של נתניהו".

מה שעשה אריאל זה לקום ולשפוך פך שמן בחותם הוואקף 
דם שלא  צמאי  בפורעים  נכון שמדובר  אז  למדורת ההסתה. 
האשמה  כתפינו  על  שלהעמיס  גם  ונכון  תירוצים,  מחפשים 
אפשר  אי  זאת,  ובכל  מרגיזה,  גלותית  התנהגות  זו  עצמית 
ואובדן  הרגישות  היעדר  האחריות,  מחוסר  להתפוצץ  שלא 
הממלכתיות. הרי הזהירו את אריאל מפני התוצאות, הזכירו 
לו את עליית אריאל הראשון וסופה העצוב, אך הוא לא למד 

שום לקח ואין לו שכל גם להצטער.
הראשונים שזיהו והוקיעו את מעשיו של אורי אריאל הם 
הראשונה  בפעם  ולא  שמוכיחים  החרדים  הרבנים  דווקא 
בהנהגה  האמת  ברגעי  נמצאות  והבגרות,  הממלכתיות  כי 

הרוחנית החרדית. 
אחרי עוד ראיון הזוי של אורי אריאל, הגיע בשבוע שעבר 
חבר מועצת החכמים הגר"ש בעדני לאולפני קול ברמה. בצעד 
לתוכנית  הוא התראיין  רוחנית ברמתו  חסר תקדים לאישיות 
פילפוליטיקה )בהגשת הפרשן יעקב ריבלין והחתום מעלה(, 
והסביר  הבית,  להר  העלייה  איסור  חומרת  את  להבהיר  כדי 
כי לא מדובר רק בסוגיה הלכתית גרידא, אלא גם בהתגרות 

מיותרת שמעמידה חיי יהודים בסכנה. 
בקול צלול נימק חבר מועצת החכמים כי למרות שהפורעים 
לידיהם  משחקת  הבית  להר  העלייה  לתירוצים,  זקוקים  לא 
ומסכנת חיים. "ודאי שהדבר הזה )העלייה להר הבית( עורר 
יושמעו  שדבריו  וראוי  בעדני,  הגר"ש  אמר  הרעש",  כל  את 
סיבות  עוד  שיש  להיות  "יכול  )ושוב(,  ושוב  שוב  וייכתבו 
אחרות, אבל זה ודאי מה שעורר אותם. השתגעו מזה, בעולם 
עושים סיפור. אל תתגרו באומות, אפילו שאנחנו שולטים פה 
יש הלכה, אל תתגרו באומות. לא יודע על סמך מה הם מרשים 
שקורה  כמו  מזויין  למאבק  לגרום  כדי  להתגרות  לעצמם 
עכשיו... אסור להם. בשביל פיקוח נפש מבטלים את המצוות. 

למה להיכנס להר הבית?". 
דבריו  נוספו  בעדני,  הגר"ש  של  המזוקק  ההיגיון  לקול 
ש"ס  סיעת  בישיבת  כהן  הגר"ש  החכמים  מועצת  נשיא  של 
שהתקיימה בביתו שברובע היהודי. שפיות ההנהגה הרוחנית 
החרדית, היא התשובה הראויה לפסקי הלכה שמתירים הקמת 

מזבח והקרבת קורבנות. 
יכולים לאמץ  אנחנו  גם  כאלו  הזויים  ופוסקים  עם פסקים 
את הסיסמה: מדינת הלכה – הלכה המדינה. אחרית הימים 
הם  והקורבנות  מצבות,  מחליפות  המזבחות  את  כאן.  כבר 

קורבן עולה. להר.

קיר הברזל

במהלך  ושקד  בנט  כלפי  שיגר  שביבי  הפיטורים  לאיום 
בעיתוי  צה"ל,  כמו  והאחות,  האח  הגיבו  הממשלה,  ישיבת 
ובמקום שמצאו לנכון. טורי סוף-השבוע של ידיעות אחרונות 
בתשובה  כשמדובר  היהודי.  הבית  של  מידע  דפי  כמו  נראו 
לנתניהו, תגובה ציונית-צינית הולמת מזאת לא יכולה להיות.

בפניו.  שניצב  הברזל  קיר  את  בתסכול  השבוע  תיאר  ביבי 
ז'בוטינסקי  קיר הברזל המפורסמת של  לא מדובר במדיניות 
בקיר  אלא  הליכוד,  בממשלת  מיושמת  מלהיות  שרחוקה   -
הבלתי עביר קואליציונית. אופציית צירוף העבודה לא עומדת 
העומד  של  האדירה  עוצמתו  בגלל  בעיקר  וזאת  הפרק,  על 
בראשה, שמזכירה את חולשתו של ראש הרשות הפלסטינית. 
מבחינתו של ראש הממשלה, כל יום נוסף של תלות בבנט 
יהודית שנייה )בקדנציה שעברה, הוא  זו אינתיפאדה  ושקד, 
לגדר,  מחוץ  אל  היהודי  הבית  הוצאת  הראשונה(.  את  חווה 
אינה אופציה בגלל החשש מתגובת ה'בייס' הימני המפורסם. 
הוא  מבחינתו  הבלהות  ותסריט  ארוכים  למרחקים  רץ  ביבי 
הגעה לבחירות הבאות כשבנט ואיווט מימינו – באופוזיציה. 
ביבי זקוק לבנט בממשלה, אך היה נותן הכל כדי להשתחרר 

מהתלות המוחלטת בשמונת המנדטים של הבית היהודי. 
שביבי  הבא  המשפט  יעיד  מבנט,  סלידתו  גודל  להמחשת 
ולא  מנדטים  היו שבעה  לאיווט  "אם  לאחד משותפיו:  אמר 
שישה, הייתי עושה הכל כדי להכניס אותו לממשלה למרות 

הנזק הבינלאומי שהמהלך היה גורם".
כשנשאל מה ערכו של מנדט אחד נוסף, ערך ביבי חישוב 
"אם  התורה:  דגל  חברי  של  המנדט  דקדוקי  את  שמזכיר 
לאיווט היו שבעה מנדטים, בנט היה יודע שלפחות גוש חוסם 
לי גם בלעדיו. במצב הנוכחי, גם אם איווט  יש  של שישים, 

ייכנס, בנט יישאר לשון המאזניים".
של  הציבורי  במשפטו  הראשי  התובע  הוא  כיום  איווט 
ביבי. לראשונה מאז הפתיע את המערכת הפוליטית כשנותר 
לנקודות  המהלך  את  לתרגם  מצליח  גם  הוא  באופוזיציה, 

בדעת הקהל כפי שהוכיח סקר ערוץ 2 השבוע. 
קבלת  של  חירום  תעריף  על  מדברים  איווט  של  בסביבתו 
תיק הביטחון כמחיר מינימום של כניסה לממשלה. שלא כמו 
אומר  כשביבי  הפוליטית  שבזירה  הרי  הביטחוני,  במישור 

"לעשות הכל" כדי לשמר את שלטונו, הוא גם מתכוון לזה. 
מבחינתו של ביבי, זדונותיו של איווט היו הופכים לזכויות, 
אם היה בכוחו להכריע את כף המאזניים ולהפחית מעוצמתו 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

קורבן עולה

קול דמי אחיך. חידושי תורה ספוגים בדם מזירת הפיגוע
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גדולה  כמה  עד  ללמדך  בממשלה.  בנט  של 
הלאומי  המחנה  בתוך  והחיבה  האהבה 
מאז  ביותר  הימנית  הקואליציה  את  שמרכיב 

ממשלת שמיר.

פגע וברח

לחברים  דרעי  הטיף  הממשלה  בישיבת 
"צריך  הזמן:  בפתיחת  משגיח  כמו  מוסר, 
אמר  הוא  מהבטן",  ולא  מהראש  להגיב 
לעשות  הביטחון  כוחות  את  "ננחה  לחברים, 
את העבודה אבל אני שואל אתכם, מה נרוויח 
מהאמירות על נקמה ויד קשה? בואו נתאפק 
ונשדר לציבור אחידות ומתינות. זה גם ירגיע 
יאפשר  וגם  בישראל  הציבור  את  במשהו 

להנמיך להבות בצד השני".  
אליו  מכוונים  הדברים  כי  שהרגיש  בנט 
תקע סיכה בבלון: "באמת חשוב שכולנו נביע 
הגז",  במתווה  שעשינו  כמו  אחידה  עמדה 
הוא אמר – וחטף דקה אחרי תגובת שרשרת 
איתן  בצוק  שקרה  מה  כי  כשהבהיר  מנתניהו 

לא יחזור על עצמו. האט ער געזאגט.  
בין  כהבדל  הוא  המקרים,  שני  בין  השוני 
פיגוע לתאונה. את מה שבנט מעולל לנתניהו 
ניתן להגדיר כפיגוע מתוכנן. ההסתבכות של 
דרעי עם מתווה הגז, דומה יותר לתאונה: "לא 
שמתי לי כמטרה להביך את ראש-הממשלה", 
כמו  אחריות  שאקח  "אמרתי  דרעי,  אומר 
יתר שרי הממשלה ולא אהיה זה שחתום על 

המהלך". 
בקרב  צד  תופס  הוא  האם  נשאל  כשדרעי 
בין בנט לראש הממשלה, הוא משיב בזהירות 
בקבוק  האחורית  בחצר  חטף  שכבר  מי  של 
אני  אבל  שלי  המאבק  לא  "זהו  תבערה: 
בהחלט מבין על מה ביבי מדבר. הרי גם לנו 

בנט עשה את זה לאחרונה".
הגיע  בנט,  של  אביו  להלוויית  הלך  דרעי 
משותף  ראיון  קבע  ואפילו  האבלים,  לניחום 
לאחד מעיתוני חג הסוכות: "התחושה הייתה 
ביום,  בו  ממש  אז,  אבל  חדש,  חיבור  שנוצר 
עם  ביחד  ניסה  הוא  גבנו  שמאחורי  גיליתי 
סיכומים  ולהפר  סוסים  לגנוב  שקד  איילת 
להבא,  שלי  המסקנה  דיינים.  למינוי  בוועדה 

שלאנשים האלה אסור להפנות את הגב".
אחד  כל  כלפי  נכונה  דרעי  של  המסקנה 
לומר  יכול  בנט  בממשלה.  מהשותפים  ואחד 
הבחירות  שבערב  ביבי  על  מילים  אותן  את 

כל  את  והפר  כבדה  בארטילריה  אותו  כתש 
בתוך  ממתקפה  הימנעות  על  הסיכומים 

הנגמ"ש.
בשבוע האחרון ביבי הסביר לסובביו שרגע 
לכך  נוספת  הוכחה  מהווה  הנוכחי,  המשבר 
החרדים.  הם  ביותר  הנאמנים  שהשותפים 
"הם יכולים לריב על תקציבים והיה גם משבר 
האמת  ברגע  אבל  הגז,  מתווה  על  מיותר 
כשאני במצוקה הם לא תוקעים סכין בגב כמו 
לפיד בעבר ובנט כיום". כאשר זאת האווירה 
מדוע  להבין  ניתן  ראש-הממשלה  בלשכת 
למרות עוללות מתווה הגז, היחסים בין דרעי 
ברחובות  שהמצב  ככל   – משתפרים  לביבי 

הולך ונהיה רע.  
על ביבי עצמו ניתן לומר: תראו מי שמדבר. 
בגבו  תחובה  הסכין  את  חש  החרדי  הציבור 
כהונתו. בפעימה הראשונה  פעמיים בתקופת 
ובפעימה השנייה  כשר אוצר בממשלת שרון 

כראש ממשלה בקדנציה שעברה.
כדי   – רחוק  ללכת  צריך  לא  עצמו  דרעי 
כיום  שמבכה  נתניהו  בתחושה.  להיזכר 
המנדטים של ש"ס,  אובדן  את  תנין  בדמעות 
אלי  לטובת  ברור  צד  הבחירות  בערב  תפס 
ונכנסו  כמעט  הביביתון  של  גבו  על  ישי. 
לכנסת עוד כמה חברים, שהעלייה להר הבית, 
מוגדרת אצלם ברזומה כפעילות מתונה למען 

הקהילה. 
את  במעונו  נתניהו  אירח  לאחרונה  רק 
להסביר  אץ-רץ  כך  ואחר  לשעבר,  יו"ר ש"ס 
למרות  וכי  אישי,  רקע  על  בביקור  שמדובר 
בקשת צלם הבית, דחה בקשה לארח את כל 
בני משפחת ישי המורחבת. אצל ביבי זה אף 
פעם לא פיגוע מכוון, אלא תמיד תאונה. פעם 
לו, פעם לנו ופעם למדינה. בקדנציה הנוכחית 

זה עוד עלול להפוך לתאונת פגע וברח.

ספרא וסייפא

יצאו  חרדים  מיליון  שחצי  אחרי  שנתיים 
כל  הופך  הגיוס,  חוק  נגד  בירושלים  להפגין 
דמים  ברית  כורחו.  בעל  למגויס  ישיבה  בן 
כפשוטה נכרתת בין בחורי ישיבות לחיילים, 
למדים  חליפות  בין  לכומתות,  מגבעות  בין 
– היעדים החדשים לפיגועים. המחבלים לא 
היהודית-ישראלית  הזהות  עבורם  מבדילים. 

אחת היא: ספרא וסייפא.
תורה  דברי  של  המצמררת  התמונה  את 

שר  סגן  צילם  בזאת,  שמצורפת  בדם  ספוגים 
אחד  של  האשפוז  מחדר  כהן,  איציק  האוצר 

מדקורי ירושלים. לראות ולהזיל דמעות.
כמו בן-תורה שמאמץ לעצמו קבלה טובה, 
לקדם   - ולנו  לעצמו  האוצר  שר  סגן  מבטיח 
החיים'  'ביטוח  יוזמת  האברכים,  ביטוח  את 
שהלכו  אברכים  למשפחות  המפורסמת 
שבקה  היוזמה  קדנציות  שתי  לפני  לעולמם. 
חיים. כהן מבטיח לעשות לה תחיית המתים. 

"ראיתי את משפחת האברך שנדקר, הייתי 
לידו וליד הוריו ברגעים הקשים. בחסדי שמים 
לעצמי  חשבתי  אבל  סכנה  מכלל  יצא  הוא 
לאברכים  משפחות  יעשו  מה  רגעים,  באותם 
על  החולים  מבית  יוצאים  לא  שלדאבוננו 
הרגליים. הרי על הסבל האדיר בהילקח מהם 
של  אדיר  צער  תמיד  מתווסף  המשפחה  אבי 
הפחות  לכל  ביכולתנו  יש  אם  כלכלי.  שבר 
להוריד מכתפי המשפחות את הנטל הזה, זוהי 

חובה וגם זכות". 
כבר ניסית ונכשלת, אמרתי לכהן, לא עדיף 

לתת ליוזמה לנוח על משכבה בשלום?
לנסות  להפסיק  הפריבילגיה  את  לי  "אין 
יוצא  "אני  השיב,  הוא  אצליח",  גם  והפעם 
ש"ס  תנועת  של  מלא  בגיבוי  הזאת  לדרך 

ובתמיכה מקיר לקיר". 
הבעיה שלך אף פעם לא הייתה בש"ס אלא 

ביהדות התורה, אמרתי.
"בפעם הקודמת זה הפך שלא בצדק למעין 
הכספים.  ועדת  יו"ר  לבין  ביני  אישי  מאבק 
בהסכמה.  את המהלך  אוביל  הזאת  בקדנציה 
תחזיק  זמן  כמה  יודע  אינני  לפניך,  תרשום 
הבאות  לבחירות  אבל  מעמד,  הממשלה 
אנחנו נגיע עם ביטוח אברכים בתוקף, ומצדי 
יהדות  של  וגם  ש"ס  של  גם  יהיה  שהקרדיט 

התורה".
ההבטחה נרשמה. לסגן שר האוצר מומלץ 
הבריאות,  שר  בלשכת  ייעוץ  לשיחת  לקפוץ 
מהרגע  האברכים  ביטוח  יוזמת  את  שגיבה 
'חסכון  מהלך  את  שהוביל  ליצמן  הראשון. 
ידידותית  קצבאות הילדים' חטף השבוע אש 
אחרי  וזה  ובש"ס,  התורה  ביהדות  מחבריו 

שהם עצמם הצביעו בעד. 
בפומבי, החברים תוקפים את נערי האוצר, 
עולה  זה  לליצמן  שדווקא  מבינים  כולם  אך 
)כאן,  נחרצת  עמדה  הביע  גפני  בבריאות. 
בכותרת ראשית( נגד המהלך עובר לעשייתו. 
היה  לא  כי  בדיעבד,  מסביר  לעומתו,  מוזס 
מודע למשמעות המהלך. גם כאן ניתן למצוא 

15 

שנתיים אחרי שחצי 
מיליון חרדים יצאו 

להפגין בירושלים נגד 
חוק הגיוס, הופך כל 

בן ישיבה למגויס בעל 
כורחו. ברית דמים 

כפשוטה נכרתת בין 
בחורי ישיבות לחיילים, 

מגבעות לכומתות, 
חליפות למדים – 
היעדים החדשים 

לפיגועים. המחבלים 
לא מבדילים. עבורם 

הזהות היהודית-
ישראלית אחת היא: 

ספרא וסייפא.

נתניהו שמבכה כיום 
בדמעות תנין את 

אובדן המנדטים של 
ש"ס, תפס בערב 

הבחירות צד ברור 
לטובת אלי ישי. על 

גבו של הביביתון 
כמעט ונכנסו לכנסת 

עוד כמה חברים, 
שהעלייה להר הבית, 

מוגדרת אצלם 
ברזומה כפעילות 

מתונה למען 
הקהילה

 ממלכתיות חרדית. חברי סיעת ש"ס בבית נשיא מועצת החכמים ברובע היהודי





ב' בחשון תשע"ו 15/10/15באלעד1216

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה



את הסיבה האמיתית בין השורות של כותרות 
עיתון המודיע, שהפך את מוזס )לא נוני. מנחם 

לייזר(, לפרסונה נון גראטה. 
התירוצים  כל  אחרי  דבר,  של  בסופו 
שהחברים  היא  התחתונה  השורה  והטענות, 
מהלך  בעד  בשעתו  הצביעו   – כיום  התוקפים 
קצבאות החיסכון. דרעי לדוגמה, מודה שהיה 
המזומן,  תשלום  מול  החיסכון  לדילמת  מודע 
אך שואל איך אנחנו העיתונאים, הנחנו לליצמן 
להעביר את המהלך. עם כל הכבוד, הרי שלהם 
רק  למהלך,  להתנגד  אפשרות  הייתה  לנו  ולא 

שהם בחרו לתמוך ולתקוף. 
וביבי,  בנט  של  מילה  רק  שלא  ללמדך, 
ערכה  היא,  באשר  פוליטית  הבטחה  כל  אלא 

כאתרוגים אחרי סוכות.

מאיר בקצה המנהרה

את  יהיה מקום בכנסת הבאה.  ולי  "לליצמן 
סגן  אמר  בשבילכם",  עושה  אני  הזה  המהלך 
מוזס  לחבריו  פרוש  מאיר  )עדיין(  ח"כ  השר 
ואייכלר בישיבת סיעת אגודת ישראל, השבוע.

גם לישיבת סיעת יהדות התורה שפתחה את 
מושב החורף לא הופיעו חברי סיעת דגל התורה 
למימוש  המתקדמים  המגעים  למרות  וזאת   –
שעומד  פרוש  דווקא  בסיעה.  הנורווגי  החוק 
המשתתפים  את  הרגיע  המחיר,  את  לשלם 
פנימית  פוליטיקה  להם  למה  בקול,  שפקפקו 
עכשיו, ומה הטעם להתפטר כשאין הסכם ברור 

וחתום.
שלו  הסיעתיים  השיקולים  את  יש  לפרוש 
הנכון  במעשה  מדובר  ובראשונה,  בראש  אך 
בקיר  הראש  עם  הליכה  התורה.  יהדות  עבור 
שיהדות  לכך  תגרום  מהתפטרות,  והימנעות 
התורה תילחם בבחירות הבאות, לא על המנדט 
והשישי  החמישי  הח"כ  על  אלא  השביעי, 
של  המקומות  על  ניסח:  שפרוש  כפי  או   –
אייכלר ומוזס. לגבי מוזס אישית כבר נשמעים 
ההספדים הפוליטיים, אך בסביבתו מאמינים כי 
המוקדמות  ההודעות  קודמות,  בקדנציות  כמו 

על מותו )הפוליטי( הן סגולה לאריכות ימים.
החורף  מושב  את  שפתחה  הסיעה  לישיבת 

הזמנים  בין  של  האחרון  ביומו  והתקיימה 
הישיבתי, חברי דגל התורה לא התייצבו. זכויות 
הפנסיה של הפורשים הנורווגים אושרו ועוגנו 
מתקנות  יותר  דחוף  בנוהל  הכספים  בוועדת 
את  לסגור  זה  כעת  שנותר  מה  חירום.  לשעת 
הפינות ולעגן את יתר ההבנות. כשהכל יושלם, 
יעקב אשר יישבע אמונים למדינת ישראל, ויחד 
עמו גם יתר חברי דגל התורה יישבעו אמונים 

לסיעה. 
באגודת  השורות  כתיבת  לשעת  נכון 
ולהפוך  ההבנות  את  לעגן  מבקשים  ישראל 
להתחייבות  הסיעה  בישיבות  ההתייצבות  את 
לחובת  הדרישה  גם  בעינה  עומדת  כתובה. 
ארבעה  של  בהרכב  שיתקבלו  להחלטות  ציות 
דגלאים  שלושה  מול  פרוש(  )כולל  אגודאים 
שר  כסגן  תפקידו  בתוקף  אשר(.  )כולל 
הנחיות  את  בסיעה  יחיל  עוד  פרוש  החינוך, 
חיסורים  על  החינוך  במערכת  המנכ"ל  חוזרי 

ואיחורים. 
חסרת  למלחמה  יוצאת  הייתה  לא  דגל  אם 
יעקב  דיינים  למינוי  הוועדה  הרכב  על  סיכוי 
והתחייבויות  בלי החתמות  מושבע,  היה  אשר 
אי  אבל  הקודם,  המושב  בסוף  כבר  כתובות, 
אפשר שלא להיזכר, איך במוצאי הבחירות איש 
מלבדו לא נתן סיכוי להעברת החוק הנורווגי. 
יעקב הסתובב במסדרונות, בחש, לחש והוכיח 

לכולם מהי דבקות במטרה.
אשר הוא איש עשייה שהצליח להטביע את 
מהמקום  זאת  ועשה  הקודמת,  בכנסת  חותמו 
לפיד- באופוזיציית ממשלת  בעולם  נמוך  הכי 

בנט. חזרתו הצפויה למליאה היא בשורה טובה 
החרדית  ליהדות  אלא  התורה  לדגל  רק  לא 

כולה. 
סיעת  קיבלה  הקיץ  מושב  סיום  בתעודת 
יהדות התורה ציוני תפקוד גבוהים, אך דווקא 
'טעון  היה:  הציון  לחברים'  'יחס  בסעיף 
של  הנכון  שהצעד  לקוות  רק  נותר  שיפור'. 
ולהבא  מכאן  לפעול  לחברים  יאפשר  פרוש, 
בשיתוף פעולה. להם ולנו, אין את הפריבילגיה 
בתקופת  לא  היהודים.  במלחמות  להתעסק 

שלום, ובימי פורענות על אחת כמה וכמה.

חיסורים עם אישורים. ח"כי אגודת ישראל בישיבת סיעת יהדות התורה

בתעודת סיום מושב הקיץ קיבלה סיעת יהדות 
התורה ציוני תפקוד גבוהים, אך דווקא בסעיף 'יחס 
לחברים' הציון היה: 'טעון שיפור'. נותר רק לקוות 
שהצעד הנכון של פרוש, יאפשר לחברים לפעול 
בשיתוף פעולה. להם ולנו, אין את הפריבילגיה 

להתעסק במלחמות היהודים. לא בתקופת שלום, 
ובימי פורענות על אחת כמה וכמה

שם תכנית:  
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבניה אלעד, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, מופקדת תכנית 

מתאר מקומית מספר 422-0332460 - חילופי שטחים -אלעד. 
המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

שינוי גז/במ/3/195
כפיפות אל/מק/9/3/195

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אלעד , רחוב יהודה הנשיא

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:   5760 מחלקה:   24 עד:   24 בשלמות
גוש:   5760 מחלקה:   31 עד:   31 בשלמות

גוש:   5760 מחלקה:   28 עד:   28 חלקי
מטרות התכנית: 

איחוד וחלוקה מחדש ושינוי בהנחיות הנוגעות לקווי בנין
עיקרי הוראות התכנית: 

איחוד וחלוקה מחדש שינוי קווי בנין צידים מ "5"מ' ל "0"מ'

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, אלעד, רח' נסים גאון 1.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: הרצל 91, קריית הממשלה, רמלה, 

טלפון: 08-9788444). 

בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה 

(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.

חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 422-0332460

הרב ישראל פרוש 
יו"ר הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אלעד

אלעד 07/10/2015
כ"ד תשרי תשע"ו



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

א'-ג' בחשוון תשע"ו 14-16/10/15                       
            

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

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 

 3-3.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

■












4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים



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

■










■









 ■














4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■







■












דופלקסים

■





■














■





■
















■












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

 ■










■










■







■






■










■







■







■






■






4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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וילות ובתים
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amitayperfectprocoil
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yosiyagengmailcom
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לפרסום
בלוח
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yosiyagengmaicom
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  א'-ג' בחשוון תשע"ו 14-16/10/15  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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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

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

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

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

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

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

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

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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זיכוי לע“וד ונוטריון

התשלום בגמר העסקה
לא כולל מ.ע.מ

ב- ₪1,850 בלבד
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש
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אלעד
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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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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

כוכב יעקב
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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
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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
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630

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

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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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לפרסום
בלוח

03-6162228

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 
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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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 (CBT המבוסס על) טיפול חדשני
הניתן דרך טלפון 

משלמים רק 
כשרואים תוצאות! 

המחיר 3000 ש“ח בלבד!

סובלת מחרדות?
אפשר לצאת מזה 
בתוך כמה שבועות!

054-852-90-69 חני
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה

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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EXCEL
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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א'-ג' בחשוון תשע"ו 14-16/10/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  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
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 ■






 ■






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

סביבת עבודה נעימה 
    ומאתגרת.  

תנאים סוציאלים טובים.

לזק"א ישראל
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

שכר בסיס גבוה 
 +

בונוסים יומיים

שעות עבודה:
 9:00-14:00

או: 17:30-21:30

03-6164444
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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
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egmailcom
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ruthykavitonutcoil
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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
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misrotagmailcom
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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 / 
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jobskidumpluscoil

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

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

למוקד טלמרקטינג דרוש/ה 
מנהל/ת משמרת מנוסה

התפקיד כולל: 
ניהול מקצועי של הצוות

גיוס, הכשרה וחניכת עובדים
יכולת הדרכה וחניכה 

מיומנויות מכירה  
052-7165594


 


 




03-5795922

"4
מ.מ. עמנואל / 99984 )כמה משותף(

קול העיר בני ברק / 7949997 / סופי / דרור / 4
em

תקציבאי/ת: אביטל

"4
מ.מ. עמנואל / 99984 )כמה משותף(
בשבע / 7949995 / סופי / דרור / 4

em
תקציבאי/ת: אביטל

לחברה הכלכלית פארק תעשיות עמנואל דרושים/ות

למועצה מקומית עמנואל דרושים/ות
קב"ס נערים 100% משרה

קב"סית נערות 50% משרה
מדריכת מועדונית חינוך 100% משרה

מדריכת מרכז נערות 50% משרה
מנהל/ת יח' קידום נוער 100% משרה

רכז/ת מצילה 50% משרה
רכז/ת השכלה 50% משרה

ע"פ הגדרות תפקיד כמופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
arikosh22@gmail.com :קו"ח ניתן לשלוח למייל 

עד לתאריך 1.11.2015
פרטים בטל' : 09-7927104

לחברה הכלכלית פארק תעשיות עמנואל דרושים/ות

למועצה מקומית עמנואל דרושים/ות
קב"ס נערים 100% משרה

קב"סית נערות 50% משרה
מדריכת מועדונית חינוך 100% משרה

מדריכת מרכז נערות 50% משרה
מנהל/ת יח' קידום נוער 100% משרה

רכז/ת מצילה 50% משרה
רכז/ת השכלה 50% משרה

ע"פ הגדרות תפקיד כמופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
arikosh22@gmail.com :קו"ח ניתן לשלוח למייל 

עד לתאריך 1.11.2015
פרטים בטל' : 09-7927104

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:
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■







 072-2765902
tzevet10@mhmc.co.il

 

משרה חלקית/ מלאה
ניסיון בענף המזון- יתרון

 

למרכז רפואי מעיני הישועה 

דרוש/ה 
עובד/ת מטבח:

אחראית משמרת ערב
•  דרישות התפקיד: •ידע באופיס 
•נסיון ניהולי חובה •בעלת אמינות 

מקצועיות ויסודיות
•  תנאים טובים למתאימה

למוקד קשרי לקוחות בביה”ח מעיני הישועה
דרושות

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

נציגות שיווק והתרמה
•  ידע וניסיון בגיוס תרומות וקשרי 

לקוחות - יתרון
•  בונוסים גבוהים למתאימות

דרושות

אחראית משמרת ערב
•  דרישות התפקיד: •ידע באופיס 
•נסיון ניהולי חובה •בעלת אמינות 

מקצועיות ויסודיות
•  תנאים טובים למתאימה

למוקד קשרי לקוחות בביה”ח מעיני הישועה
דרושות

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

נציגות שיווק והתרמה
•  ידע וניסיון בגיוס תרומות וקשרי 

לקוחות - יתרון
•  בונוסים גבוהים למתאימות

דרושות

שלוחה 2 • המידע חים

לפרסום
בלוח

03-6162228



כמה קרוב, ככה זול

20
5 ב-

מחיר מועדון

חמישיית טישיו/
שישיית נייר חתוך 

“מעולה”

890 מחיר מועדון

קונפיטורה

990

בלעדי לחברי מועדון!
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נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ 
גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 -03

6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 
| רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 
אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 

רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905 רחובות: פרץ 8 08-6491854   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

מחיר מועדון

X ’3 יח
160 גר’
אלסקה

שלישיית תירס

מחיר מועדון

200 גר’
עלית

קפה ארומה

1590

רגיל/נוזהב
200 גר’

10
4 ב- פרורי לחם 

“מעולה”

400 גר’
חטיפים מן הטבע

2 ב-
1190 שקדי מרק

מחיר מועדון

1 ק”ג
עלית

שוקוזיס

1190
מוגבל ל-2 מימושים 20 ש"ח דמי מנוי שנתי

חגיגת מבצעים
גם לאחר החגים

23.10.15 י’ בחשוןעד יום שישי18.10.15 ה’ בחשוןמיום ראשוןהמבצעים בתוקף

אסם

790

2 ק”ג
טבעול

9903990 נקניקיות מן 
הצומח/

ליח’שניצל תירס

160 גר’
סטארקיסט

סלט טונה/
ממרח טונה

3 ב-
מלפפון 15907-9

מלח/חומץ
בית השיטה

אסם
150-260 גר’

פתי בר אסם
3 ב-2 ב- 2 ב-
15901190 10 וופל ללא סוכר

“מעולה”

200 גר’

10
לחמית/3 ב-

קרקר זהב ברקוד:74375

שוקו/וניל/
שוקולד מריר/

קרמל
500 גר’

פסטה/אטריות/
קוסקוס/מנה חמה )כולל נודלס(

2 ב-
1790

שלישייתאפרופו/חמישיית אפרופו/
מארז פריכונים/רביעיית ביסלי/רביעיית 

צ’יפסי/חמישיית דובונים/שישיית בייגלה

אסם
מסטיק מאסט/כיף כף/חטיף פסק זמן/

אגוזי/טעמי/סוכריות נוסטלגיה/
עוגיות חיוכים 150 גר’/פריכיות אנרג’י

עלית

20
6 ב- 20

5 ב-

1.5 ליטר
לא כולל

מקס 
וג’אמפ מוגז

פפסי/7 אפ/
מרינדה/ג’אמפ

מחיר מועדון

700 מ”ל
אלסקה

רוטב צ’ילי
חריף

5

מחיר מועדון

500 גר’
תלמה

ברקוד:3805518

קורנפלקס

10

תות שדה/משמשים/
דובדבן/שזיפים

360 גר’
אלסקה

ליח’

חלב בקרטון

1 ליטר
טרה

שמיניית 
מעדן מו

טרה
מטרנה 
שלבים

700 גר’
חלבי

שלבים 1,2,3

100
2 ב-

10
לק”גדג סלומון21790 ב-

ברקוד:6736567
5990 2 ב-

10
1 ק”ג

3 ב- קמח דגן/
סוכר טחנות ישראליות
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