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מאמר מערכת

מהפכה בענף התיווך
מתווכים  הרבה  היו  לא  שנה,   10-15 לפני  עד 
שמוקמו  משרדים  כמה  היו  החרדי.  בציבור 
ברק,  ובני  ירושלים  של  הראשיים  ברחובותיה 
דירות  כששיווקו  נאמנה  מלאכתם  את  ועשו 

בעיקר בריכוזים החרדיים. 

בכינוס "הבית" שנערך בשבוע האחרון בירושלים, 
על  שעבר  המהפכה  גודל  את  לראות  היה  ניתן 
המגזר. מעל 100 מתווכים הגיעו לכינוס, רבים 
עסקאות.  לקדם  בעיניים  אש  עם  צעירים  מהם 
הם לא מחזיקים משרד ולא מזכירה, הכל מתנהל 

ממכשיר הטלפון שלהם וההיכרות עם השוק.

מעיסוק שרק מעטים עסקו בו, כיום עוסקים בזה 
את  פרצו  מזמן  והם  החרדי  בציבור  איש  מאות 
החומות. הם התמקצעו בתחום ומשווקים דירות 
בדימונה  סמטה  כל  ומכירים  ובדרום  בצפון 
ובקריות. גם אם תעיר אותם באמצע הלילה הם 
ידעו להגיד לך בדיוק איזו עסקה מתאימה לך 
- רק תגיד להם כמה הון עצמי יש לך, וגם אם 
לא הם יראו לך איך ממנפים את העיסקה במאה 

אחוז...

מעט  לא  ישראל.  גבולות  את  מזמן  חצו  והם 
מתווכים יושבים באופן קבוע על הציר ישראל-

רומניה-יוון-אוקראינה – וסוגרים עיסקאות. הם 
יודעים לאתר את ההזדמנויות שיש באותן מדינה 
משקיעים  לשם  ומביאים  הסיכונים!(,  )לצד 
להשקיע,  כסף  מידי  יותר  להם  שאין  חרדיים 
את  שיזניק  פתרון  למצוא  ניתן  מדינות  ובאותן 

סכום ההשקעה קדימה.

בכינוס "הבית" ראינו איך עיסוק הנדל"ן בציבור 
החרדי חי ותוסס יותר מאי פעם. אנשים מגלים 

יצירתיות והתוצאות הן בהתאם.

כלים  לכם  לתת  נהנו  אתכם,  להכיר  שמחנו 
מקצועיים ותמשיכו לעשות עסקים טובים!

בס"ד
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יועצי  התאחדות  בכנס 
ח"כים  פאנל  נערך  המשכנתאות 
יצחק  בהנחיית  החלטות,  ומקבלי 
יועצי  בהתאחדות  חבר  שטראוס, 
בהתנהלות  שעסק  המשכנתאות, 
מול אתגרי האשראי בשנה האזרחית 
הבאה, בהשתתפות: ח"כ אורי מקלב, 
קרעי,  שלמה  ח"כ  אשר,  יעקב  ח"כ 
אורי יוניסי מנהל משכנתאות מזרחי 
אשראי  מנהל  מייזליק  דודי  טפחות, 
חבר  שטיינברג  ושלום  מרכנתיל 

הנהלת ההתאחדות.

הקמת  רשומה  שמו  שעל  אשר,  ח"כ 
ומי  השיכון  במשרד  החרדי  האגף 
שנושא את נס מצוקת הדיור בועדות 
הכנסת ומסדרונות הממשלה כל העת, 
הנושאים  את  מפורט  באופן  ניתח 
לתכנית  בהתייחס  היום,  סדר  שעל 
"הרעיון  אמר:  למשתכן'  'מחיר 
בבסיס התכנית נכון כי מטרתו היתה 
העלויות  את  הציבור  עבור  להוזיל 
כעת  התכנית  לצערי  דירה.  לרכישת 
לקרות  יכול  בעצם  נכון,  לא  עובדת 
את  לרכוש  יכולים  אנשים  שבו  מצב 
צריכים  לא  שאנחנו  באזורים  הדירה 
אזורי  כמו  המגורים  את  שם  לעודד 

יוקרה וכד', הפריפריה צריכה לעמוד 
במרכז התכנית".

הכוונה  על  חשיבה  להיות  "צריכה 
הקיים  המצב  בנוסף,  תעסוקתית, 
דירות  הרבה  שיש  לכך  מוביל 
שהופכות להשקעה מבלי שהרוכש גר 
בעצמו בדירה שרכש, לכן חייב להיות 
מקצה שיפורים שיפתור את הכשלים 
שנוצרו. בעיקר לחתור לכך שכל אחד 
אכן  בתכנית  במסגרת  דירה  שרוכש 
יגור בדירה שרכש". עוד הדגיש: "על 
הממשלה לפעול למענקים בפריפריה 
תוך חיוב הרוכשים לגור בנכס, ואת 
כל זאת יש לבצע יחד עם הכוונה של 

מקומות תעסוקה לזוגות הצעירים".

בהתייחס לחוק נתוני האשראי שהחל 
המשכנתאות  ליועצי  וגורם  לפעול 
יהיה  לעמול על תיק מבלי שהמידע 
חשוף לפניהם כמו הגופים הפיננסיים 
רבה  ועגמ'נ  טירחה  שגורם  דבר   –
לפעול  "התחלתי  אמר:  ליועצים, 
לתיקון חוק נתוני האשראי, שיאפשר 
גם ליועצי משכנתאות להיות נגישים 
האשראי,  נותני  גופי  כמו  למידע 
הבנק  רק  הנוכחי  החוק  לפי  כאשר 

יכול לבדוק מידעים מסוימים".

אשר,  הסביר  בכך",  לצורך  "הסיבה 
"היא העובדה שרבים מהצרכנים של 
המגזרים,  מכל  המשכנתאות  יעוץ 
יש  נמוכות.  הכנסות  בעלי  הם 
הכללי,  מהמגזר  גם  אנשים  הרבה 
שכר  שמשתכרים  בפריפריות, 
הכיסאות  בין  נופלים  והם  מינימום 
החרדי  במגזר  כמו  נציגים  להם  ואין 
שדואגים להם ומוטל עלינו לדאוג גם 
להם בכל הכלים העומדים לרשותנו".

שפעלנו  "כפי  הדגיש:  בסיום 
לפני  הקואליציוני  המו"מ  במהלך 
שלא  הממשלה  לקראת  כשנה 
להרחבת  בעתיד  נפעל  כך  הוקמה, 
לנטילת  נוספות  אפשרויות  והנגשת 
לו  שיש  החרדי  במגזר  משכנתאות 
נושא  בכל  לו,  המיוחדים  מאפיינים 
ההתנהלות הפיננסית ורכישת הדירות 
החששות  כל  עם  צעירים.  לזוגות 
הניסיון  הבנקאיות,  המערכות  של 
החרדי  שהציבור  מוכיחים  והנתונים 
הוא המגזר בעל המודעות הכי גבוהה 
וזה  המשכנתה,  הלוואות  לפירעון 
מחייב שיהיו לו את התנאים והטבות 
לקיחת  שלבי  בכל  עבורו  שיתאימו 

המשכנתא"

אשר: "נפעל בעתיד להרחבת 
האפשרויות לנטילת 

משכנתאות במגזר החרדי"

חדשות הבית

/ בנימין ברגר /

ח"כ יעקב אשר אמר בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות כי "לצערי תכנית מחיר 
למשתכן כעת עובדת לא נכון, בעצם יכול לקרות מצב שבו אנשים יכולים לרכוש 
את הדירה באזורים שאנחנו לא צריכים לעודד שם את המגורים כמו אזורי יוקרה"

https://lp.vp4.me/83fe
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מסוגו  ראשון  כנס 
בנושא הבוער של "השקעות 
בנדל"ן", התקיים בירושלים 
בהשתתפות ה"ה דביר דמרי 
מנכ"ל חברת קרתא השקעות 
נדל"ן וה"ה צבי סילבר יועץ 

כלכלי ומנכ"ל תשואפ.

כנס  הנדל"ן"-  של  "הבית 
בנושא  מסוגו  ראשון 

המתווכים  התמודדות 
הדיור  למצוקת  פתרונות  רווי  בשוק 
ביום  התקיים  נוספים,  רווח  ואפיקי 
שלישי שעבר, ב' בשבט 28.01.2020 

בירושלים. 

את הכנס יזם והפיק ה"ה חיים שטראוס 
מנכ"ל הבית של הנדל"ן בחסות חברת 

קרתא השקעות.

ה"ה דביר דימרי, מנכ"ל חברת קרתא 
השקעות פתח ואמר, לעסוק בנדל"ן 
זו  מקצוע,  רק  לא  "זה  בירושלים 

את  ולבנות  בבוקר  לקום  שליחות, 
של  מנצח  שילוב  כאן  ירושלים","יש 
המאפשרת  אטרקטיבית  בירה  עיר 
שמשלבות  לעין  קרובות  השקעות 
בטוחות מעולות ותשואה נאות - וגם 
את  לבנות  היהודי  החלום  הגשמת 

ירושלים", הוא הוסיף.

לקהל  הרצה  פרקוף  פסח  ה"ה 
אסטרטגיית  בנושא  המשתתפים 
ושגשוג  – הצלחה  האוקיינוס הכחול 

בעולם רווי מתחרים.

צבי  ה"ה  הרצה  לאחמ"כ 
הגדלת  בנושאי  סילבר, 
משקיעים  ובחינת  הכנסות 
יכולים  כמונו  אנשים  ואיך 
להרוויח מהשקעות חכמות.

דמרי  ה"ה  הרצה  בהמשך 
דירה  "לרכוש  בנושא 
לילדים, מחלום למציאות". 

מקצועי  בפאנל  נחתם  הכנס 
בהשתתפות ה"ה צבי רבינסקי – חבר 
ה"ה  התורה,  דגל  של  הדיור  וועדת 
ה"ה  נדל"ן,  – חברת סיטי  נוימן  יאיר 
לרכישת  יועץ   – ליברמן  אברהם 
ה"ה  ובהנחיית  להשקעה  נכסים 
יעקב רייניץ – כתב הנדל"ן של עיתון 
בפתרונות  עסק  הפאנל  המודיע. 
למצוקת הדיור במגזר החרדי ובמגוון 
התמודדויות יומיומיות של מתווכים.

לראשונה במגזר החרדי: 

כנס קרתא השקעות למתווכי הבית 
של הנדל"ן בנושא השקעות ונדל"ן 

בשיתוף חברת תשואפ.

https://lp.vp4.me/83fe
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יו"ר  הציג  חודשים  מספר  לפני 
שמעון  הרב  ובניה  לתכנון  הועדה 
היקף  ורחב  מיוחד  מתווה  גולדברג, 
רעיונות  אינספור  המכיל  גיבש,  אותה 
על  להתגבר  כיצד  יצירתית  וחשיבה 
ב'  רמה  שכונת  את  ולהעמיד  הקשיים 
פתרון  מציג  המתווה  כאשר  תילה,  על 
לכל המצוקות סביב חריגות הבנייה של 

תושבי השכונה.

כצעד הראשון למען התושבים, הופקדו 
לכל  בשכונה  )תב"עות(  תכניות  מספר 
הרב  רח'  ועד  ריב"ז  מרחוב  אורכה, 
הרצוג, כאשר התכניות כוללות אפשרות 
להרחבות דיור, ואף תוספת יחידות דיור 
וזאת כחלק ממדיניות  ברחבי השכונה, 
הועדה המקומית לתכנון ובניה בראשות 
תוספת  לאפשר  גולדברג  שמעון  הרב 
יחידות דיור, דבר שלא היה נהוג לאשר 

עד כה.

המחוזית  הוועדה  כי  היא  הבשורה 
גולדברג  הציג  אותו  במתווה  תומכת 
תכנית  את  להפקדה  שאישרה  בכך 
ע"י  הוגשה  אשר  קניג  מתחמי  הסדרת 
מטעמם  אדריכל  באמצעות  הדיירים 
 6 הסדרת  ואישור  תכנון  שעניינה 
מתחמי המגורים שבנה הקבלן ה' קניג 
בה  אלעזר  רבי  וברח'  ריב"ל  ברחובות 
מתגוררים כ-140 משפחות, כאשר יו"ר 
רחב  הציבורי  האינטרס  בשל  הוועדה 

זו, חתם בעצמו  ההיקף הגלום בבקשה 
כמגיש התכנית.

כי  בהחלטתה  כותבת  המחוזית  הועדה 
התרשמה כי קיימת נכונות מצד הועדה 
הסדרת  תוך  בנושא,  לפעול  המקומית 
ראויה  תכנונית  בצורה  המתחמים 
הקפדה  ותוך  המתחמים,  דיירי  לטובת 

כי תופעה זו לא תימשך.

יש  כי  המחוזית  הועדה  קבעה  בנוסף 
איכות  של  היבטים  על  דגש  לשים 
המגורים,  סביבת  ואיכות  המגורים 
לרבות הבטחת המענה הציבורי הנדרש 
ושטחים  פתוחים  שטחים  מבחינת 
התשתיות  נאותות  מבונים,  ציבוריים 
המרחב  איכות  והפיזיות,  הציבוריות 
למגמות  התאמה  וכן  והפתוח,  המבונה 
בתכנית  משתקפות  שהן  כפי  הפיתוח 

המתאר המתגבשת לעיר בית שמש.

את  לדחות  שקלה  המחוזית  הועדה 
הבנייה  עבירות  היקף  בשל  התכנית 
נוכח  זאת,  עם  וחומרתן.  בתחומה 
בית  העיר  של  הייחודיים  המאפיינים 
שמש והאוכלוסייה המתגוררת בה כפי 
נכונות  נוכח  הוועדה,  בפני  שהוצגו 
הוועדה המקומית ומעורבותה הפעילה 
לייצר  ועל מנת  תיקון המעוות,  לצורך 
שיפור משמעותי ולהבטיח את התנאים 
המינימליים ההכרחיים בסביבת מגורים 
ובמרחב הציבורי, הוועדה סברה כי יש 
גם  כמו  המוצעת,  התכנית  את  לשקול 
תכניות עתידיות שיוגשו במרחב התכנון 
המקומי, בכפוף לאמות המידה לטיפול 

בתכניות המכשירות עבירות בניה.

מטרת  כי  הבהירה  המחוזית  הועדה 
מסגרת,  להתוות  היא  המידה  אמות 
ראויים,  תכנון  עקרונות  על  המבוססת 

להכשרות  תכניות  לבחינת  כבסיס 
בבית  מגורים  במתחמי  בנייה  חריגות 
המידה  אמות  לכך,  בהתאם  שמש. 
תאפשרנה קידום של תכנית רק במקרים 
בהם הכשרת העבירות אפשרית בהתאם 

למדיניות הוועדה ולעקרונות התכנון.

על  כי  המחוזית  הועדה  קבעה  כמו"כ 
באופן  התכנית  מימוש  להבטיח  מנת 
יקבע בהוראות  ראוי מבחינה תכנונית, 
בתוך  יפקע  התכנית  תוקף  כי  התכנית 

שבע שנים מיום אישורה.

הרב שמעון  ובניה  לתכנון  הועדה  יו"ר 
גולדברג "אני מברך את הועדה המחוזית 
והעומד בראשה עו"ד עמיר שקד יחד עם 
מתכננת המחוז הגב' שירה תלמי וצוות 
המקומית,  בוועדה  האימון  על  המחוז, 
אין ספק שמחובתנו לפתור את הבעיות 
הבניה בעיר בית שמש באופן מערכתי, 
וקביעת העקרונות ואמות המידה ייצרו 
כי  יבינו  התושבים  והרתעה,  וודאות 
אחד  כל  וכי  בהיתר  לבנות  היום  שווה 
להוסיף  ואף  דירתו  את  להרחיב  יכול 
היתר  ללא  ובניה  בהיתר,  דיור  יחידות 
בעתיד,  הכשרתו  את  להכשיל  עלול 
הזכויות  תוספת  כי  להדגיש  חשוב 
אשר יתווספו לשכונה אמורים להכניס 
לקופת העירייה עשרות מיליוני שקלים 
של היטלי השבחה ואגרות בניה, כספים 
המרחב  לפיתוח  היתר  בין  ישמשו  אלו 
ואף  בשכונה,  הציבור  ושטחי  הציבורי 
ופארקים  ציבור  מבני  בניית  קידום 
סיום  שיאפשר  מה  וחדשים,  ראויים 
השכונה,  הפיתוח  עבודות  של  סופי 
וזאת כחלק ממדיניות ראש העיר הגב' 
המרחב  ושדרוג  לטיפוח  בלוך  עליזה 

הציבורי".

הועדה המחוזית אישרה להפקדה תכנית 
להסדרת מתחמי חברת קניג ברמת בית שמש

/ כתב הבית /

לבקשת יו"ר הועדה לתכנון ובניה הרב שמעון גולדברג לא נדחתה התכנית ונקבעו לראשונה 
אמות מידה ועקרונות מנחים לתכניות המציעות הכשרת עבירות בניה בבית שמש

https://lp.vp4.me/83fe
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רכישת נדל"ן מסחרי
נדל"ן על הזמן

מתרבים  האחרונה,  בתקופה 
בנדל"ן  מקצועיים  הלא  המשקיעים 
קונים  הורים  ויותר  יותר  מסחרי. 
מסחרי  נכס  המתחתנים  לילדים 

כלשהו. יש לכך מספר סיבות;

א. האופנה של רכישת דירה בפריפריה  
והשכרתה, איבדה מזוהרה.  השכרת 
וגם  מתמיד,  קשה  נהייתה  הנכסים 
המחירים למכירה ירדו ואף התרסקו. 

ולכן אנשים פונים למסחרי.  

שאן,  בבית  הייתי  השבוע  לדוגמא; 
רק  ד',  בשיכון  להסתובב  הלב  כאב 
לאברכים  מכרתי  שנים  מספר  לפני 
בציפייה  שח  ב350,000  כאן  דירות 
מחיר  הגיעה  ואז  ערך,  לעליית 
המחירים.  את  והורידה  למשתכן 

 270,000 לקבל  מוכנים  כאן  אנשים 
להקמת  רעיון  )אגב,  קונה.  ואין 
קהילה, 25 דקות מעפולה ומטבריה, 
עלות  את  מכסים  שלא  במחירים 
בשפע,  הכוללים  עבודה  החומר. 
ועיר שומרת מצוות.  שלא לדבר על 
שכירות ב950 שח לדירה ענקית.  אם 
זה  עם  לעשות  רוצה  הקוראים  אחד 
לו  מבטיח  אני  אליי.  משהו,שיפנה 

בלי נדר את כל העזרה הדרושה(.

מחיר  בתכנית  נעוצה  סיבה  עוד  ב. 
הוא  התכנית  מתנאי  אחד  למשתכן. 
הזוג.  מבני  אחד  ע"ש  דירה  היעדר 
חשובים  בעליבתים  עושים  מה 
עד  בינתיים,   נכס  לקנות  שרוצים 
כאן  תיבנה?  המיוחלת  שהדירה 

המסחרי;  הנדל"ן  של  הפתרון  מגיע 
קונים משרד או חנות, מזכירים ועם 
זה משלמים את השכירות עד שיזכו 
עד  שנים  מספר  ואח"כ  בהגרלה 
נכס  החזקת  שמודאג;  למי  האכלוס. 
מהזכות  בד"כ  גורעת  אינה  מסחרי  
של המחיר למשתכן. עקרונית, יש לך 
מגדלי  אם  דירה,  כחסר  הכרה  יותר 
מאשר  שמך,   על  רשומים  עזריאלי 
דירת  שליש  שמך  על  רשומה  אם 

עמידר בירוחם...

ג. התשואה הרשמית בנדל"ן מסחרי 
אם  רגיל;  מנדל"ן  משמעותית  גבוה 
בנדל"ן רגיל מדברים על 2-3% שנתי 
הרי  בפריפריה,   4-5% ועל  במרכז 
במונחים  לדבר  מתחילים  שבמסחרי 

של 5-6%,ואפילו במרכז לפעמים.

נתפס  מסחרי  נדל"ן  זאת,  מלבד  ד. 
השוכרים  יותר;  שווה  כמשהו  תמיד 
בד"כ  והשכירות  יחסית,   יציבים 
שוכר.  לאותו  ארוכות  שנים  זורמת 
אין דוד שמש שמתקלקל ולא מטבח 
ותחזוקה  קירות  ארבע  רק  שהרקיב. 
משתבח  רק  הנכס  החנות.  בעל  על 

עם השנים והשכירות עולה. 

בנדל"ן  השקעה  של  הרעיון  עצם 
אלא  חיובי.  להיות  יכול  מסחרי, 
השקעה,   בכל  כמו  לדעת,  שצריך 
פחות  השונים, שחלקם  הצדדים  את 
מאירים, ועל כך בעז"ה בשבוע הבא.

עו"ד נתן רוזנבלט 
advrosenblat@gmail.com |  052-7632-344

לתגובות הקליקו כאן 

 pixabay

https://lp.vp4.me/83fe
mailto:advrosenblat@gmail.com
https://lp.vp4.me/kxkk


פרשת בשלח | ט' בשבט תש"פ  804/02/2020
מגזין הבית של הנדל"ן 

להצטרפות לרשימת התפוצה לחץ כאן

בפרוייקט יוקרתי בבית וגן

פנטהאוז

לפרטים נוספים: 054-5706271

170 מ"ר 
+ מרפסות כ25 מ"ר 

+ מרפסת שירות. 

נוף מדהים מכל הדירה. 
מחסן + חניה+ חניה כפולה. 

מחיר: 5,100,000

https://lp.vp4.me/83fe
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מרכז הפריפריה

'קרן של אורה' בכרמיאל - חלק ג' 
העיר,  ראש  כסגן  סירוקה:  הרב 
מספר  על  קצרה,  לסקירה  נשמח 
על  פרופורציה  לנו  שיתנו  נושאים 

העיר, קהילותיה ומוסדותיה:

כשהרב  שנים,   56 לפני  הוקמה  העיר 
שנה.   41 לפני  למקום  הגיע  מרגלית 
לפני 33 שנה הוקמה הישיבה לצעירים 
ולפני קרוב לשלושים שנה הגיע האברך 
עד  ההתפתחות,  החלה  ומשם  הראשון 
שהגענו למה שראיתם היום. ואני רוצה 
המילה  נאמרה  לא  שעוד  לכם  לומר 

האחרונה. 

קהילות
שתי קהילות, אשר מלבדן ניתן למצוא 
משפחות  נוספות  בשכונות  בעיר, 
חו"צניקים  תשובה,  בעלי  חרדיות, 
שהתאהבו במקום, קהילה ספרדית של 
ועוד,  הספרדי  העיר  רב  מלכה  הגר"א 
מצטרפות  הנ"ל  המשפחות  כשמאות 
שתי  משפחות  מאות  לארבע  לקרוב 
ובאזור  הדרומית  בשכונה  הקהילות, 

הישיבה.

ישיבות וכוללים
אורה,  וקרן  תורה  של  רינה  ישיבות 
וכוללים רבים הפזורים ברחבי העיר וכן 

בתי כנסת ישיבתיים בכל רחבי העיר.

מוסדות חינוך
חיים  חפץ  ת"ת  ודעת,  תורה  חיידר 
וכד',  לחוצניקים  מתחזקות  למשפחות 
חוה,  אהל  ב"י  תיכון  יסודי,  יעקב  בית 
מכון  מיוחד  לחינוך  אזורי  חרדי  בי"ס 
אורות, 8 גנ"י חרדיים וגן חנ"מ של רשת 

גני התמר.

שירותי דת
המרכז  ע"י  מהודר  עירוב   – עירובין 
לעירובין בא"י ועירוב שכונתי בקהילת 
בפיקוח  מהודרים  מקוואות  הישיבה. 
המרא  עם  בתיאום  קפדניים,  גופים 
הידור  ברמת  שיהיו  ע"מ  דאתרא, 

בכל  למהדרין  מזון  ומוצרי  קפדנית 
רמות ההכשרים.

תעסוקה
מרבית נשות הקהילה מועסקות בתחום 
החינוך, כמו גננות, מורות וחינוך מיוחד. 
היי- בחברת  משולבות  הרבה  כמו"כ 

מחלקה  וכן  חרדיים  משקיעים  של  טק 
מיוחדת לחרדיות בתקשוב וברפא"ל וכן 
בהנהלת חשבונות, מזכירות, הנדסאות, 
יש  זאת  ומלבד  וכד'  גרפיקה  יעוץ מס, 
משפחות שמפעילות קייטרינג, מכירות 
מוצאת  שרוצה  מי  בקיצור,  וכיו"ב. 
לנסוע  צריך  בהתחלה  אם  גם  עבודה, 

ולהתאמץ.

צרכי קהילה
לרוב, מתנ"ס לציבור החרדי, איגוד בני 
לנשים,  שיעורים  )כרמינו(,  הישיבות 
דרשו,  מבחני  והרצאות,  פעילויות 
יולדות,  עזר  כרמיאל,  קופת  שרה,  יד 
במקום,  כמו"כ  ועוד.  יוסף  משנת 
עשרות פארקים מהממים, חנויות פיצה 
לצ'ולנט  מקומות   2 ואפילו  למהדרין 

בליל שישי.

תחבורה
ברכב, עד ירושלים דרך כביש שש החדש 
קצת יותר משעה וחצי. תח"צ: יש לב"ב 
רכבת  וכן  ביום  פעמים  כמה  וירושלים 
למודיעין  גם  שבוע  בסופי  אביב.  לתל 
לשאר  להרחיב  מקווים  ובקרוב  עילית 

הריכוזים החרדיים.

תכל'ס, מהם מחירי הדירות?

ובכן, דירות 3 חדרים: 
הישיבה(:  )קהילת  המייסדים  בשכונת 
54 מ"ר דירות שיכון, 470-520 אלפי ₪.

הישיבה(:  )קהילת  המייסדים  בשכונת 
67 מ"ר, 490-600 אלפי ₪.

חדרים,   3 )דירות  הדרומית  בשכונה 
יותר גדולות( 530-630 אלפי ₪.

בכללי דירות 3.5 חדרים באזור ה 600 
אלפי שקלים.

דירות 4 חדרים:
הישיבה(  )קהילת  המייסדים  בשכונת 

כמעט ואין.
בשכונה הדרומית,  700-770 אלפי ₪.

לדירות  להתרחב  שרוצות  משפחות 
גדולות יותר:

4 חדרים + גינה, סביב ה- 1,000,000 ₪.
5 חדרים,  1,250,000-1,300,000 ₪.

וילות, 1,500,000-2,000,000 ₪.

אני רוצה לומר, משפחות עם 150,000 
שקלים הון עצמי, יכולים לראות עצמם 
3 חדרים יפה  כבר מסודרים, עם דירת 

בכרמיאל.

אני מתפלל שאלו שכבר השקיעו יבואו 
בגופם  ההשקעה  את  לממש  הם  גם 
ונראה כאן עוד מאות משפחות של בני 

תורה. 

להתעניין  שירצו  כאלו  יהיו  וודאי 
ומגורים  רכישה  אפשרות  על 

בכרמיאל, למי עליהם לפנות?

ללשכת סגרה"ע בטל' 04/9085511 
משתדל לחזור לכל הפונים, 

או לרב ישראל ליכטנשטיין, מנהל 
הלשכה לפניות הציבור, בטל': 

050/4115558

https://lp.vp4.me/83fe
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הלב של הבית - פרק 1

מינדי פקשר 
www.mindipaksher.co.il

לתגובות הקליקו כאן 

המטבח
לפני שמתחילים בתכנון השיפוץ של 
המטבח ,עליכם להניח את היסודות 
שיתאימו  נכון,  מטבח  לעיצוב 
גם  אלא  הבישול,  לצורכי  רק  לא 
לתרבות האירוח. איך עושים זאת? 

ובכן, בדיוק בשביל זה אני כאן.

מאיפה מתחילים?
מהתקציב כמובן.

מהו  מראש  לקבוע  מאוד  חשוב 
אתם  שאותו  המקסימלי  הסכום 
מתכננים להוציא על המטבח החדש, 
נפרד לקנייה  נוסף  ולהקצות סכום 

של מוצרי חשמל וכלי מטבח.

בחירת סגנון עיצובי
הקו  מה  להגדיר  חשוב  הכל  לפני 
אם  בין  המטבח.  בעיצוב  המנחה 
אתם מעדיפים את הסגנון הקלאסי, 
 – המודרני  או  הכפרי  האורבני, 
בחירת סגנון עיצובי תשפיע על כל 
חלק במטבח. מבחירת חומרי הגלם, 
כגון:  ביותר,  ועד הפרטים הקטנים 

המשלימים.  והאביזרים  הידיות 
מראש  עצמכם  את  לשאול  מומלץ 
במטבח?  אי  אוהבים  אתם  האם   –
האם אתם מעדיפים מטבח פתוח או 
סגור? האם אתם מעוניינים בתאורה 
ונעימה?  רכה  בתאורה  או  חזקה 
שאלות אלו ונוספות יעזרו למעצב 
ואופן  מידותיו  את  לתכנן  המטבח 

ההתנהלות בו בצורה אידיאלית.

תכנון המרחב
ואפיון  המטבח  גודל  קביעת  בעת 
בצרכים  להתחשב  יש  המרחב, 
הספציפיים של דיירי הבית ובמספר 
גדולה  שהמשפחה  ככל  הנפשות. 
מקומות  ביותר  צורך  יש  יותר, 
 – וכמובן  בישול  כלי  יותר  אחסון, 
יש  בנוסף,  ישיבה.  מקומות  יותר 
להתחשב גם במצבם הפיזי של בני 
הבית. לדוגמה, אם בבית מתגוררים 
קשישים, נכים או ילדים, יש לתכנן 
לתפעל  שיוכלו  כך  המטבח  את 
אותו בנוחות. לחילופין, אם מדובר 
כך  המטבח  את  לתכנן   – בפעוטות 

אל מקומות  להגיע  יוכלו  לא  שהם 
מסוכנים.

וסגנון  גודל  על  להחלטה  מעבר 
מראש  להחליט  כדאי   המטבח, 
סדר  שבו.  הפונקציות  סידור  על 
הדברים הוא זה שיהפוך את המטבח 
ליעיל לשימוש, או לקשה לעבודה 
ולא נוח. גם אם תשקיעו את מיטב 
את  נכון  תתכננו  לא  אך  כספכם, 
השקעתכם   – הפונקציות  מיקום 

תרד לטמיון.

לפי מה נקבע?  על פי המבנה הכללי 
המטבח  בין  היחסים  הבית,  של 
והיציאה,  הכניסה  פתחי  לסלון, 
חלל  גודל  חשמל,  נקודות  מיקום 
האישיות  וההעדפות  המטבח 
שלכם. על המטבח להיות זורם, קל, 
ובאותה העת  ויפה,  מואר  מאוורר, 
להרגלים  ומתאים  מהיר  יעיל,  גם 
של דיירי הבית. הבסיס לתכנון הזה 
של  ״המשולש  שמכונה  מה  הוא 
המקרר,  בין  היחסים   – המטבחים״ 

הכיור והכיריים.

ואיך  התקינים  היחסים  מהם 
הבא  -בפוסט  נכון  אותם  מתכננים 

אי"ה

אם אתם לא יכולים לחכות ואוטוטו 
מתחילים לשפץ

מדריך  לקבל  אתכם  מזמינה  אני 
חינמי לחויית שיפוץ אחרת

 revachkir@gmail.com -כתבו למייל
בהצלחה

מינדי פקשר

 pixabay

https://lp.vp4.me/83fe
http://www.mindipaksher.co.il
https://lp.vp4.me/kx93
mailto:revachkir@gmail.com
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'הבית'  הדיגיטלי  במגזין  מודעה  ראה  דוד 
שממש  דירה  הייתה  זו  למכירה,  דירה 
לא  המחיר  אך  התלהב.  עבורו,  התאימה 
מדי  יקר  'קצת'  היה  זה  בעיניו  חן  מצא 
עבורו, המחיר המבוקש היה 1,450,000 ₪, 
מאות  ארבעה  מיליון  היה  שלו  והתקציב 

בלבד.

חבר,  של  טלפון  ממספר  דוד  התקשר 
הדירה,  למפרסם  וסיפר  כמתווך  התחזה 
שיש לו לקוח שמחפש בדיוק דירה באזור, 
אני  אך  שלך,  הבית  של  ובסגנון  ברמה, 
מוכן לשלוח אותו רק אם תתחייב לשלם 

לי 50,000 ₪ כתיווך.

הקונה  את  'שלח'  והלה  התחייב,  המוכר 
לראות את הבית, הוא התרשם, סגר, וקנה.

'לחיים',  לשיחת  'המתווך'  מתקשר  כעת 
הוא  התיווך.  על  בנקאית  העברה  ומבקש 
שמא  שלו  הבנק  פרטי  את  לתת  חשש 
של  הבנק  פרטי  נתן  לכן  למוכר,  יתוודע 

חבר טוב.

שפוף  בגב  הולך  יענקל  לחודש,  ב15  ויהי 
זה  הנה  ורואה  בבנק  שיקים  שני  להפקיד 
פלא, החשבון בפלוס ! , איך ? כבר 20 שנה 
שלא קרה דבר כזה... הוא שואל את הפקיד 
מה זה ?, הפקיד שואל אותו בחזרה תגיד 

אתה מה זה ?

מי הוא המפקיד ? מוישי גולדשטיין מרחוב 
הדף היומי! אבל למה ?

זה  מה  ושואל  למוישי  טלפון  מרים  הוא 
ועל מה זה ? מוישי שואל אותו חזרה, מה 
השאלה על מה ? זה על התיווך שתיווכת 

ביני לדוד לפני שבועיים!!!

טיפש הוא לא היה, הוא אמר לו האאא, א 
גריוסע שכויח וניתק את הטלפון.

מיד מתקשר לדוד המפולפל ושואל אותו, 
נוווו מה היום הפלת עלי ? 

שמע,  אליך.  להתקשר  שכחתי  ויי,  אוי 
תשמע   ...... הזמן  על  חבל  קטע  עשיתי 
תוציא את הסכום בשיק, אני כבר.... וניתק 

את הטלפון.

יענקל יהודי ירא שמים, הרים טלפון למכון 
לו  מותר  האם  לשאול  שלמה,  משפט 

להעביר את הכסף לדוד ?

באמת . 1 מה  למוכר  לספר  חייב  האם 
היה ?

למי צריך לתת את הכסף ?. 2
במידה וכבר העביר, האם חייב לתקן . 3

את הטעות מכספו ?

התשובה היא, כן!
הוא חייב לדווח למוכר, ואסור לו להעביר 

את הכסף ל'מתווך'.
במידה והעביר בשוגג לא ניתן לחייבו. 

אך אם ידע שאסור והעביר, יש לו דין של 
מזיק בידיים, וניתן לתבוע ממנו את הכסף 
]במידה ולא יתאפשר להוציאו מהמתווך[.

יש לכם שאלה מעשית בדיני ממונות ? 
דין  לפני  והכוונה  ייעוץ  לקבל  מעוניינים 

תורה?
רוצים לכתוב הסכם / חוזה / צוואה על פי 

הלכה?

לקבלת מענה ויעוץ לחץ כאן !

התחזה למתווך, וקנה בעצמו. האם מותר לו לקבל 'דמי תיווך'?

נדל"ן כהלכה

מגיש הכתבה: 
הרב שמואל וויינר

יועץ בכיר לדיני ממונות
יו"ר מכון משפט שלמה

https://lp.vp4.me/83fe
mailto:7178118@gmail.com?subject=�����%20����%20��%20������%20����%20�����%20�����
mailto:7178118@gmail.com?subject=�����%20����%20��%20������%20����%20�����%20�����
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ירושלים מכירה 

דירות בסורצקין: 120מ' שמורה, ק.נמוכה,* 

150מ' 5חד' נווף* דופלקס 160מ' אופציות 

בגג, )יחידה קיימת להשכרה(  0527649929 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

יחד  מושכרות  3יחידות  בגאולה:  דירות 

ק"א,  3.5חד.  85מ'  לחודש,*  ב12,000ש"ח 

3חד  65מ'   * חדשה  2חד'  45מ'  שמורה,* 

 0527649929 מהניילון,    חדשה  גדולים, 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

משודרגת,  כ-130מ'  במקור-ברוך:  דירות 

110מ'   * 5חד'  נוף,חזית,חנייה,  2מרפסות, 

כ-80מ'   * ס.ענקית  ק.נמוכה,שמורה,  4חד' 

 0527649929 שמורה,*   3כ"א,חזית,ק"א, 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

משודרגת,  כ-180מ'  בעזרת-תורה:  דירות 
הגג שמושכרות  על  2יחידות  בגג,  אופציות 
נרחבות  בנייה  אופציות  90מ'   * חודש,  מדי 
נכסים  "ח.הופמן   0527649929 במיוחד,  

והשקעות"

מאוד+הכנה  שמורה  כ-220מ"ר,  ברוממה: 
ל2יחידות+2ס.ענקיות+חזית,+חנייה+ומח
הדירה  את  רק  לקנות  )ניתן  סן+גג260מ', 
נכסים  "ח.הופמן   0527649949 הגג(  ללא 

והשקעות"

85מ"ר  שקט  במיקום  בבר-אילן:  דירות 
בקרוב..  תמ"א  סוכה,  מהיסוד,  משופצת 
עתידיות  אופציות  שמורה,  ק"ק  64מ'   *

0527649929"ח.הופמן נכסים והשקעות"

מדהים,  נוווף  כ-130מ"ר,  בעלזא:  באזור 
לחלוקה  ניתנת  חצר,  50מ'  ק.נמוכה,  5חד, 
*95מר, 4חד', ק"א 0527649929 "ח.הופמן 

נכסים והשקעות" 

דירות בגוש80: 90מ"ר 4חד, ק"א, משופצת 
נוף,  4חד' מחסן,  * 105מ' חדשה מהניילון, 
סלון ענק *  0527649929"ח.הופמן נכסים 

והשקעות"

חיפשת ולא מצאת? לחץ כאן או 
חייג 0509693655

קומפלט,  משופצת  150מ"ר,  בירמיהו: 
בצפנייה:   * האפשריים  התוספת  כל  כולל 
או  לחנות  אדיר  פונטציאל  125מ'  ק"ק, 
0527649929"ח. כהשקעה  דירה+יחידה 

הופמן נכסים והשקעות"

בבנין המבוקש! בשרי ישראל, 5 חד', חדשה 
ויפה, קומה גבוהה, נוף מדהים, 3 כיווני אויר, 
תיווך-אנג'ן  ב-3,050,000  ומחסן,  חניה 

028000080

מיקום מעולה! בצפניה, 4 חד' מרווחת, 120 
וחלוקה,  להרחבה  פוטנציאל  ק"ק,  מ"ר, 

ב-3,320,000 תיווך אנג'ן 02-80000-80

למכירה
דירה ענקית ומיוחדת
בשמואל הנביא ליד דושינסקי

♦ ששה חדרים + 2.5 חדרים יחידת דיור, סה"כ 8.5 חדרים

♦ יחידת דיור מכניסה ₪50,000 בשנה

♦ בניה חדשה מושקעת ואיכותית במיוחד )בהיתר מלא(

♦ מתוכננת בצורה יפה חדרים נוחים ומרווחים

♦ קומה עליונה עם נוף וכיווני אויר מעולים

♦ שני מרפסות סוכה גדולות

♦ סביבה מעולה, בנין עם אוכלוסייה איכותית )לא בשיכונים(

בס"ד

 ₪4,075,000
)ירדו במחיר(

לקביעת סיור וליתר פרטים

)בלעדיות(  052-7139209
אפשרות לקניה של 

שותפים בטאבו משותף

בירושלים

אם יש בבעלותך נכס
נוכל להשיג לך הלוואה 

בתנאים מעולים 

מוגבל בבנק?
אין לך הכנסות?
חזרו לך צ'קים?

החברה 

בבעלות 

חרדית  
 03-690-9307

cm6909307@gmail.com
/https://c-mimun.co.il

https://lp.vp4.me/83fe
https://lp.vp4.me/ja9q
https://lp.vp4.me/ja9q
https://lp.vp4.me/kz5r
https://lp.vp4.me/kz5r
https://lp.vp4.me/kz5r
https://lp.vp4.me/kz5r
https://c-mimun.co.il/
https://c-mimun.co.il/
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סוכה,  מרפסת  מ"ר,   65 חד'   3 בעמוס, 
תיווך  ב-1,850,000  נוחה,  קומה  משופצת, 

אנג'ן 02-80000-80

גדולים  חדרים  מ"ר,   200 חד'   6 ברוממה, 
ומרווחים, מרפסת גדולה, 80 מ"ר מחסנים, 
אנג'ן  תיווך  ב-6,050,000   שידרוגים  ועוד 

02-80000-80

ומאווררת,  מרווחת  חד',   3  , ישראל  בשרי 
ומפואר.  תיווך  +מרפסת גדולה, בנין חדש 

אנג'ן 02-80000-80

 5.5 היוקרה  בפרויקט  ענקית!  פאר  דירת 
מדהים,  נוף  אירוח,  יחידת  מ"ר,+   185 חד', 
ב-6,000,000  מיידית.  לכניסה  ענק,  סלון 

תיווך אנג'ן 02-80000-80

מרפסת  נוחה,  קומה  חד',   3  , בשמגר 
טוב.  בנין  +מחסן,  מאווררת,  חזית,  גדולה, 

ב-2,230,000  תיווך אנג'ן 02-80000-80  

125 מ"ר, חדשה, +מעלית,  5 חד'  בגאולה, 
תיווך  ב-3,520,000  כ"א,   3 סוכה,  מרפסת 

אנג'ן 02-80000-80

משיב,  במנחם  נשימה!  עוצר  נוף 
מרפסות  דירות,  ל-2  מחולקת  דופלקס, 
בתכנון,  מעלית  לבניה,  ממשית  ,אופציה 

ב-4,000,000 תיווך אנג'ן 02-80000-80 

3 חד', קומה נוחה, מיקום מרכזי  בעובדיה, 
ושקט, 3  כ"א, ב-2,200,000 תיווך אנג'ן -02

80000-80

בגבעת משה, 120 מ"ר+ 100 מ"ר מרפסת, 
מעלית.  עם   3 קומה  מדהים,  פנורמי  נוף 

תיווך אנג'ן 02-80000-80

5 חד',  בפרויקט היוקרה "מרום ירושלים",  
138 מ"ר, ב-4,400,000 תיווך אנג'ן  ענקית, 

02-80000-80

אויר,  כיווני   3 +מרפסת,  חד'   4 בהצבי, 
פתוחה ומאווררת, תמ"א 38, ב-3,000,000 

תיווך אנג'ן 02-80000-80

 נוף פנורמי מדהים לעיר העתיקה! בפרויקט 
יוקרתי ביותר 4 חד', 120 מ"ר, קומה גבוהה, 
תיווך  ב-4,700,000  ומושלמת,  מפוארת 

אנג'ן 02-80000-80

גדולה  חד'   3.5 שערים  במאה  מציאה 
נוחה  קומה  למטר    23.500 רק  וחדשה 

קליין-רכטשפר 0527619160

בבית ישראל כ-125 מטר קומת כניסה ללא 
משכנתא[  ]ללא  לחלוקה  מצוין  מדרגות 

קליין-רכטשפר  0527619160

מחיר  +מעלית   נוחה  קומה  חד'   3 בחגיז 
מצוין קליין-רכטשפר 0527130194

קומה  מ"ר  כ-108  מקבלן  ישראל   בבית 
גדולה  קליין-רכטשפר  5 חד' +מרפסת  ב' 

0527130194

תן לנו לחפש בשבילך! לחץ כאן 
או חייג 0509693655

בבית ישראל בבניה כ-100 מ"ר  2.2 מליון 
גמיש קליין-רכטשפר 0527130194

רק  חד'   4 בפולנסקי  בוטיק  פרויקט 
2.100.000 ₪ הקודם זוכה קליין-רכטשפר  

0527130194

במאה שערים דמ"פ  3 חדרים קומת כניסה 
קליין- גמיש   1.020.000₪ רק  מצוין  במצב 

רכטשפר 0527619160

מציאה   במחיר  בבניה  מ"ר   135 חגי  ביואל 
הקודם זוכה קליין-רכטשפר 0527130194

מציאה ביואל-חגי בבניה  3 חד' רק1.620.000 
₪ קליין-רכטשפר  0527130194

טאבו  חיים  בחפץ  סוכה  מ"ר+  כ40  דירה 
4  רק 820.000 ₪  ]ללא משכנתא[ קומה 

קליין-רכטשפר 0527619160

4 חד' במצב מצוין בנין איכותי  בארץ חפץ 
1.620.000₪ קליין-רכטשפר 0527619160

מיוחד  מיקום  ביחזקאל  בבניה  פרויקט 
דירות 2.5 חד' הקודם זוכה קליין-רכטשפר 

0527130194

בשומרי אמונים בבניינים החדשים  3 חד' + 
מרפסת רק 1.700.000 ₪ קליין-רכטשפר 

0527619160

בשמואל הנביא 3 חד' + אופציה 1.640.000₪ 
קליין-רכטשפר 0527619160

קרקע  קומת  מקבלן  חד'   3 ישראל  בבית 
קליין-רכטשפר    1.650.000 רק  מ"ר  כ-65 

0527130194

לא  מ"ר,   180 דושנסקי  ליד  הנביא  שמואל 
מכניסה  יח"ד  כוללת  מרווחת  בשיכונים, 
4300 ש"ח. 4,075,000 ש"ח 0527139209, 

בלעדיות  

ק"כ,  מ"ר(,   54( 3חדרים  וגן!!!  בבית 
בלעדי   1,550,000₪ ושקט  מרכזי  מיקום 

ל"סנדרוביץ" 052-2216244 

מרווחת,  4חדרים  בקצנלבוגן!!!  נוף  בהר 
קבלת  בהליכי  מחסן,  סוכה,  מרפסת  ק"ב, 
היתר להרחבה משמעותית!!!  ₪ 2,750,000 

בלעדי ל"סנדרוביץ" 052-2216244

משופצת,  4חדרים  משה!!!  בקריית 
מרכזי  מיקום  יפה,  סוכה  מרפסת  ק"ב, 

2,250,000₪ "סנדרוביץ" 052-2216244

הכרם!!!5חדרים  בית  גבול  משה  בקריית 
בניין  יפה,  נוף  במיוחד,  ומרווחת  מושקעת 
קטן ושקט קרוב לרכבת הקלה 2,950,000₪ 

"סנדרוביץ" 052-2216244

לחץ  בס"ד!  דירה  מוצאים  כאן 
כאן או חייג 0509693655

מושקעת  5חדרים  פנטהאוז  נוף!!!  בהר 
במיוחד, ק"ד, מרפסת גדולה לנוף מרהיב, 
מחסן  מושכרת,  מגורים  יחידת  3כיוונים, 

3,100,000₪ "סנדרוביץ" 052-2216244

בני ברק מכירה
שניה,  קומה  מ"ר   120 דירת  עקיבא  ברבי 
4 חדרים גדולים וארבע מרפסות, שמורה, 
תיווך  ללא   2.100.000 מיידית,  כניסה 

לפרטים 0548543608

בפרדס-כץ  גבוה  ברמה  חדש  פנטהאוז 
תיווך-בית- מוצמד+חניה  -4ח'+מרפסת,גג 

בעליה-050-3221221 050-3034110

קומה-א'  בפ"כ  בניה  בגמר  -3ח' 
תיווך-בית- 1,400,000ש"ח 

בעליה-050-3221221 050-3034110

-5ח'  חזית  בסוקולוב-קומה-א'  בהזדמנות 
משופצת מהיסוד+היתרים ותוכנית מהנדס 
תיווך-בית- 2,250,000ש"ח   לתוספת  

בעליה-050-3-221221 050-3034110-

גדולה  -3ח'+חצר  בשיכון-ג'  דירת-נכה 
תיווך-בית- 1,850,000ש"ח  בטאבו  מאוד 

בעליה-050-3221221 050-3034110 

אחד(  )בטאבו  -2דירות  -ג'  בשיכון 
3+חדרים,מעלית+2  -4חדרים  קומה-א' 
תיווך-בית- 3,500,000ש"ח  חניות 

בעליה-050-3221221 050-3034110  
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בהזדמנות בביאליק -2.5ח' כ-60מ"ר קומה-
א'+אפשרויות הרחבה 1,270,000ש"ח תיווך-
בית-בעליה-050-3221221 050-3034110  

חדיש+מרפסת  בנין  בשיכון-ג'  יפה  -4ח' 
תיווך-בית-  2,280,000 בטאבו  שמש,חניה 

בעליה-050-3221221 050-3034110  

אופציה   + ק"ב   מר  כ75  חדרים   3 בפרל 
השכנים(  עם  )ביחד  מר   25 של  ממשית 

052-7683068 תיווך 

משרדים  מבנים   חנויות  דירות  דרושים 
לצלצל  ניתן  רציניים  ללקוחות  מחסנים 
052- הודעה(  להשאיר  אפשר  מהנה  )באין 

7683068

בסמטת רחל דירה מחולקת לשני דירות של 
3 חדרים + משרד + משופצת ומושכרת ק"ק 
"מקסימום   0527683068 לפרטים  מיידי 

נדל"ן "

בר' אמי בק"ק שטח של כ 40 מר לבניה בן 
העמודים בחצר 052-7683068 תיווך 

למכירה  נוספים    ונכסים   דירות  מבחר 
  052-7683068 העיר  רחבי  בכל  ולהשכרה 

תיווך

למה לעבוד קשה? תן לנו לעבוד 
חייג  או  כאן  לחץ  בשבילך! 

0509693655
חדרים   4 הגדול  הכנסת  בית  ליד  במימון 
מק"ק  כניסה   + מעלית   + ק"א  מטר  כ110 
מיידית  כ.  גדולה  סוכה   + לנכה   גם  נגיש 

לפרטים 052-7683068 תיווך 

יחידות   2 הגדול  הכנסת  בית  ליד  לחטוף! 
בטאבו  כ 60 מטר ביחד כ6% תשואה מיידי 

לפרטים 052-7683068 תיווך

35 מטר  מושכרת  2 חדרים  יחידה  בעזרה 
ב3000 ש"ח 0527683068 תיווך 

 + ק"ק  מטר   85 חדרים   3 רמב"ן  בשדרות 
לפרטים  לשיפוץ(  זקוק   ( גדולה  אופציה 

0527683068 תיווך 

בני ברק השכרה 
כ.מיידת  מזגנים   + ק"א  משופצת  חדרים   3

לפרטים 052-7683068 תיווך 

יחידת   + ק"ג  מטר   110 במימון  חדרים   4
הורים + מעלית מידי במציעה 0527683068 

תיווך

 + מר   130 דופלקס   חדרים   5 סנש  בחנה 
משופצת +מרפסת גג ענקית + מזגנים קומה 
לפרטים  מיידית  כניסה  ואחרונה   ראשונה 

052-7683068 תיווך

 + מטר   120 חדרים   4.5 ה'  שיכון  בשחל 
מעלית +חניה לפרטים 0527683068 תיווך 

במעונות ויזניץ 3 חדרים ק"ק 60 מר ברמה 
גבוהה מיידי  052-7683068 תיווך 

ק"א  משופצת   חדרים   4 סיני   הר  ברחוב 
כניסה מיידית 052-7683068 תיווך 

בחברון 4 חדרים 110 מטר חזית + משופצת 
+ ריהוט 052-7683068 תיווך 

ברחוב בן זכאי/ יהודה הנשיא דירת 4 חדרים 
משופצת  קומה רביעית + מעלית + חנייה + 
סוכה כניסה מיידית לפרטים 0527683068 

תיווך 

ברחוב בארי  4 חדרים + 2 חזיתות  + סוכה 
+ חניה + גנרטור משופצת  קומה 2.5  מיידי   

0527683068 תיווך 

ולמכירה  להשכרה  ונכסים  דירות  מבחר 
 052-7683068 הגדלים  בכל  העיר  ברחבי 

תיווך

משרדים  מבנים   חנויות  דירות  דרושים 
לצלצל  ניתן  רציניים  ללקוחות  מחסנים 
052- הודעה(  להשאיר  אפשר  מהנה  )באין 

7683068

בני ברק מסחרי 
בבני ברק להשכרה ברחוב חזון איש משרד 

30 מטר לכל מטרה 052-7683068 תיווך

טוב  שם  בעל  ברחוב  להשכרה  ברק  בבני 
לכל  חדש  משופץ  מטר   40 לר"ע  צמוד 
מטרה כניסה מיידית לפרטים 0527683068 

תיווך

מטרה  לכל  ק"ק  מטר   85 בפרל  להשכרה 
נגיש גם למשאיות מיידי 0527683068 תיווך 

להשכרה חנות 34 מטר 5 מטר גובה במרכז 
חניה  הכהן+  מאיר  יצחק  שברחוב  מסחרי 

בשפע מיידי 0527683068 תיווך 

 22 העירייה  ליד  ירושלים  ברחוב  להשכרה 
מר במציאה מיידית  0527683068 תיווך 

גלריה   + מר   17 ירושלים  ברחוב  להשכרה 
מיידי 0527683068 תיווך

משרדים  מבנים   חנויות  דירות  דרושים 
לצלצל  ניתן  רציניים  ללקוחות  מחסנים 
052- הודעה(  להשאיר  אפשר  מהנה  )באין 

7683068

להשכרה ברחוב הירקון מ 100 מר ועד 650 
מטר נגיש  מיידי 0527683068 תיווך

להשכרה ברחוב רמבם להחסנה בלבד 300 
מטר נגיש מיידי 052 7683068 תיווך 

להשכרה ברחוב הירקון  משרד   220 מטר 
+ חלוקה לחדרים + 4 חניות   כניסה מיידית 

052-7683068 תיווך  

חדרי  300מטר   השכרת  ברק  בני  באזור 
סגור  שטח  מטר   200  + להחסנה  קירור 
צמוד מיידי ק"ק נגיש גם למשאיות לפרטים 

0527683068 תיווך 

ברחבי  חנויות/מחסנים/משרדים  מבחר 
העיר בבני ברק בכל הגדלים 0527683068 

תיווך 

חיפשת ולא מצאת? לחץ כאן או 
חייג 0509693655

בית שמש מכירה 
בנחל תמנה-4חד' קומה 2 נוף,יחידת הורים, 
מחיר  למשרד  להתאים  ומחסן-יכול  חניה 
דנסקר  משה  "אליעזר-נכסים"  מעולה. 

0525770895

בנחל דולב-4חד' למשפחה עם ילדים,סלון 
ונוף  מרפסות  אוכל,2  מטבח+פינת  מואר 
"אליעזר- ומרפסת  הורים  מהמם,יחידת 
072- פרימאק  מנחם-מענדל  נכסים" 

3909938

5חד',קומה1,משודרגת,2  דונה   בפרוייקט 
הורים  ויחידת  מטבח  גדולות,  מרפסות 
מנחם- "אליעזר-נכסים"  יפה,מחסן+חניות. 

מענדל פרימאק 072-3909938
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מטורף,3  חד',נוף  דולב-5.5  בנחל 
מרווח.  וסלון  משודרג  מרפסות+מטבח 
אזרק--072 בצלאל  "אליעזר-נכסים" 

3909941

מרווחת+2מרפסות  לכיש-5.5חד',  בנחל 
רבות  אופציות  מצוין  במיקום  גדולות 
מנחם-מענדל  "אליעזר-נכסים"  להרחבה. 

פרימאק 072-3909938

4 חדרים  בפרוייקט של "לגור ברמה" דירת 
יפיפה  נוף  משודרג  וריצוף  מטבח   3 קומה 
בצלאל  "אליעזר-נכסים"  פרטית.  חניה   +

אזרק-072-3909941

מדהימה!  גן  דירת  במשקפיים- 
2יחי'  ומשודרגת,  דופלקס6חד',מושקעת 
"אליעזר- ומחסן.  גדולה+חניה  גינה  הורים 
072- פרימאק  מנחם-מענדל  נכסים" 

3909938

מ”ר,גינה מושקעת  בנחל צאלים-7חד',184 
ונוף  אוויר  12מ"ר,כיווני  80מ”ר,מרפסת 
להרחבה.  מניבה,אופציה  מהמם+יחי'דיור 
אזרק--072 בצלאל  "אליעזר-נכסים" 

3909941

בנחל נחשון קומה שלישית 4 חדרים מרווחת 
נוף יפה + יחידת דיור מושכרת 2500 לחודש 
אזרק--072 בצלאל  "אליעזר-נכסים" 

3909941

שיתן  בית  צריכים  אתם  אם  הבשור  נחל 
הזה  הבית  שקט?  ולהורים  פרטיות  לילדים 
בשבילכם - דופלקס גג בגודל של 143 מ"ר 
 2 עם  חד'   7 ל-  מצויינת  בצורה  שמחולק 
"אליעזר-נכסים"  מעולה  מיקום  מרפסות, 

בצלאל אזרק 072-3909941

מושלם  במיקום  חדרים   3 דולב  בנחל 
"אליעזר- ומחסן  חניה  יפה,  סוכה  מרפסת 
072- פרימאק  מענדל   – מנחם  נכסים" 

3909938

ליהנות  שלך?  למשפחה  קרוב  להיות  רוצה 
מדהים?  נוף  עם  שלך  במרפסת  תה  מכוס 
למכירה בנחל דולב בפרויקט יוקרתי וייחודי 
 61 חדרים,   2 דירת  מוגן  דיור   - "הרמוני" 
מ"ר, מרפסת נוף פנורמית מדהימה! במחיר 
אפללו  שלום  "אליעזר-נכסים"  מציאה! 

072-3909932

לחץ  בס"ד!  דירה  מוצאים  כאן 
כאן או חייג 0509693655

גדול+חניה  רבינו-דירת3חד'+מחסן  במשה 
ליחידה  לדירה-אפשרות  צמודים  מקורה 
מרכזי.  כניסה,נוף,מיקום  מניבה,קומת 
072-  – אוסטרי  נתי  "אליעזר-נכסים" 

3909936

מרפסת  גדול,  מטבח  מרווח,  סלון  חד',   4
גדולה, יחידת הורים, קומה נוחה עם מעלית, 
"אליעזר- ג'.   ברמב"ש  מרכזי  הכי  במיקום 

נכסים" יעקב בן דוד - 072-3909934

מרפסת  מרווח,  אמיתי-3חד',סלון  בן  יונה 
וחניה1.290.000  גדולה+מחסן  סוכה 
"אליעזר-נכסים" נתי אוסטרי 072-3909936

בחבקוק הנביא-  4חד' דירה גדולה ויפה עם 
נוף מיוחד בבניין יוקרתי עם מטבח משודרג 
במיוחד חדרים יפים וגדולים נוף מדהים עם 
שפשוט  זול  כך  כל  והמחיר  סוכה  מרפסת 
יעקב  "אליעזר-נכסים"  ולראות.  לבוא  שווה 

בן דוד 072-3909934

מקבלן,  חדשה  חד',   4  – הנביאה  במרים 
נוחה,  קומה  פתוח,  לנוף  פונה  מרפסות,   2
אכלוס מהיר! "אליעזר נכסים" אהרן פכטר 

072-3909937

 3 ג'  ברמה  המבוקש  הרחוב  הנביא  בנחום 
חד' מרווחת מרפסת גדולה עם נוף פנרומי! 
אופציה מיידית להרחבה.  "אליעזר-נכסים" 

נתי אוסטרי 072-3909936

באלישע הנביא דירת 3 חד' מרווחת ומוארת, 
סוכה,  מרפסת  רחב,  סלון  גדולים,  חדרים 
 2 קומה  דיירים,   4 בוטיק  בניין  נוח,  מטבח 
"אליעזר-נכסים"  ומחסן.  חניה  מעלית  ללא 

שלום אפללו 072-3909932

למה לעבוד קשה? תן לנו לעבוד 
חייג  או  כאן  לחץ  בשבילך! 

0509693655
קומה  חדרים,   4 דירת   - הנביא  במלאכי 
נוחה, מטבח משודרג, נוף פתוח שלא יחסם 
לעולם, מחסן וחנייה. "אליעזר נכסים" אהרן 

פכטר 072-3909937

בחגי הנביא דירת 3 חד' קבלן איכותי, מיקום 
פנורמי  נוף   , סוכה, ממוזגת  שקט, מרפסת 
דוד  בן  יעקב  "אליעזר-נכסים"  משגע!!! 

072-3909934

מ"ר,   115 קומה3,  חד',   -5 רבין  ביצחק 
מיקום   - נעימי  קניון  ליד  ומרווחת  מאורת 
ממ"ד    + סוכה  מרפסת  ומבוקש.  מרכזי 
דירה שמורה מאד במחיר מציאה. "אליעזר-

נכסים" איציק כהן 072-3909939

בדוד רזיאל – 3חד' אוכלוסיה צעירה ומגוונת 
משחקים.  וגני  כנסת  בתי  בתי"ס,  בקרבת 
מרפסת  נפרדים.  ומטבח  סלון  מרווח  בית 
שירות, במחיר אטרקטיבי. "אליעזר-נכסים" 

איציק כהן 072-3909939

ומשופצת,  יפה  דירה   - המשלט  ברחוב 
מתאימה למשקיעים ולזוגות צעירים באזור 
מחיר  ומטופח.  משוקם  בניין  ושקט,  מרכזי 
איציק  "אליעזר-נכסים"   850.000 מעולה! 

כהן 072-3909939

בית שמש השכרה 
בעל  ומרווחת  יפה  דיור  יחי'  שמשון,  בנחל 
חרדי.(  זוג  רק  )מחפש  מאוד!  נחמד  דירה 
מחשמל.  חוץ  הכול  כולל   ₪  3,000  : מחיר 
אפללו--072 שלום  "אליעזר-נכסים" 

3909932ב

מרוהטת   1 קומה  חד'   3 דירת  הירקון,  נהר 
קרקע,  קומת  כניסה  גדולה,  חצר   + ויפה, 
"אליעזר-נכסים"   ₪  3,800 מחיר:  מיידי! 

שלום אפללו-072-3909932

 ,2 קומה  חד',   3 דירת   - אליהו  מרדכי  הרב 
ומרווחת.  מאורת  ענק,  וסלון  חדשה  דירה 
 . מ"ר   17 כ-  סוכה  מרפסת  הורים,  יחידת 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  4,000  : מחיר 

אפללו-072-3909932

מרפסת   ,  1 קומה  חד'   3 דירת   - גדי  בעין 
סוכה , נוף מדהים .מחיר : 3,700 ₪ "אליעזר-

נכסים" שלום אפללו-072-3909932

בנחל רביבים - דירת 4 חד' , קומה 2 , יחידת 
הורים , שכונה מעולה , מרפסת סוכה, מחסן 
"אליעזר-נכסים"   ₪  4,300  : .מחיר  וחניה 

שלום אפללו-072-3909932
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מגזין הבית של הנדל"ן 

להצטרפות לרשימת התפוצה לחץ כאן

0533-117-585לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

פרשת בשלח | ט' בשבט תש"פ  04/02/2020

גדולה  חד',   4 דירת   - המשקפיים  בשכונת 
הכוללת  נפרדת  הורים  יחידת  ומרווחת, 
מרפסת  ארונות,  וחדר  שירותים  מקלחון, 
נוף. מחיר: 4,300 ₪ "אליעזר-נכסים" שלום 

אפללו-072-3909932

בשכונת המשקפיים - דירת 5 חד' דופלקס, 
נוף  מרפסות   3 בנוי,  מ"ר   135  ,7 קומה 
צמודה,  מרפסת   + הורים  יחידת  גדולות. 
מרווחת  דירה  לבניין.  מתחת  גדול  פארק 
"אליעזר-נכסים"   ₪  6,300 מחיר   . מאוד 

שלום אפללו-072-3909932

בנוי.  מ"ר   140 חד'   5 דירת   - מטע  בנחל 
דירה משופצת ויפה כולל יחי' הורים, 3 חדרי 
עליית  סוכה,  מרפסת  ומקלחת,  שירותים 
 . שקט  בבניין   3 קומה  חדר,  בכל  מזגן  גג, 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  5,500 מחיר: 

אפללו-072-3909932

למה לעבוד קשה? תן לנו לעבוד 
חייג  או  כאן  לחץ  בשבילך! 

0509693655
 .3 קומה  חדרים,   3 דירת  הנביא  ביחזקאל  
שלום  "אליעזר-נכסים"      ₪  3,200 מחיר: 

אפללו-072-3909932

מרוהטת  דיור  יחידת   , הנביא  בירמיהו 
.מחיר:  מאוד  נוח  דירה  בעל  קומפלט 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  2,900

אפללו-0546917923

חדשה  דיור  יחידת   - הנביא  בחבקוק 
כשבועים. עוד  כניסה   , טוב  איזור 

שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  3,000 מחיר: 
אפללו-072-3909932

בהושע הנביא - דירת 3 חד' קומה 2 , דירה 
"אליעזר-  . חדש  מטבח  ומשופצת  ייפה 

אפללו-0546917923  שלום  נכסים" 
 : לקנייה  אפשרות  נ.ב   ₪  3,700  : מחיר 
שלום  "אליעזר-נכסים"  גמיש!   1.39 ב 

אפללו-072-3909932

2, יפה  4 חד', קומה  בעמוס הנביא -  דירת 
מאודמחיר : 4,100 גמיש . "אליעזר-נכסים" 

שלום אפללו-072-3909932

במרים הנביאה - דירת 4 חד' יפה ומרווחת, 
ומרפסת  סלון  הורים,  יחידת  מאוד,  מאורת 
גמיש   ₪  3,700 מאוד!  זול  מחיר  גדולים! 
שלום  "אליעזר-נכסים"  בלבד!  לרציניים 

אפללו-072-3909932

 , יפה  , דירה   3 4- חד', קומה  בנריה הנביא 
מיידי   , שמש  מרפסת   , ומוארת  מאוררת 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  4,000  : .מחיר 

אפללו-072-3909932

, דירה   3 4 חד' קומה  בנריה הנביא - דירת 
יפה , מזגן מרכזי , נוף מדהים , חניה מקורה. 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  4,300  : מחיר 

אפללו-072-3909932

בגאון מוילנא קוטג' 6 חד' 4 מפלסים ברמת 
ליחידה  אופציה  עם  מאוד!  גבוהה  גימור 
וסלון  מטבח  ענקית  מקורה  חניה   , למטה 
ענקיים, 2 מרפסות גדולות עם נוף יפה, קרוב 
ופסטורלי,  שקט  איזור  ציבורית,  לתחבורה 
בעל דירה נוח מאוד! "אליעזר-נכסים" שלום 

אפללו- 072-3909932

גדולים,  חד'   6 גן  דופלקס  גדי  עין  בנחל 
גינה ענקית עם כניסה פרטית, מטבח וסלון 
ענקיים, 2 חניות פרטיות, מחסן צמוד, קרוב 
למרכז מסחרי ולתחבורה ציבורית. "אליעזר-

נכסים" שלום אפללו-072-3909932

בית  המבוקש  גארדנס  סאן   - הירדן  בנהר 
 2  + חד'   10 מפלסים   4  , מ"ר   270 גדול 
מרפסות ענקיות וחצר מטבח וסלון גדולים 
כניסה פרטית אכלוס מיידי "אליעזר-נכסים" 

שלום אפללו-072-3909932

 2  ,1 בקומה  חד'    5 דירת  הנביא  ביואל 
"אליעזר-נכסים"  מעולה!!  ומחיר  מרפסות 

שלום אפללו-072-3909932

השקעות 
למכירה בדימונה רחבת הסהנדרין 275   3 
ש"ח   395,000 משופצת    2 קומה  חדרים 

)גמיש לרציניים( 0527185360

בעפולה  חדרים   3/4 לקניה  דירה  מחפש 
עילית. ללא תיווך 0548419251

מטר   95 שמשעון  משעול  גת  בקרית  דירה 
רק ב-750000  פל'0527189640

ברחוב  חדרים   2 להשכרה.  בחיפה  דירה 
יוסף בנין חרדי 0533114061

של  בניינים  ואחרונה  ראשונה  קומה  דירות 
מנגר  באיציק  תשואה:  עסקת  דיירים:   4
קרית שמואל, חיפה )שכונה ירוקה מעורבת 
ראשונה  קומה  המטרונית  ציר  על  דתיים( 
ועליונה בבניין של 4 דיירים בלבד, כ75מ"ר, 4 
חדרים משופצת קומפלט מושכרת ב3,200 
שח, עסקה ב 815,000 שח. טל שוורצגלס- 
תיווך וניהול דירות להשקעה בקריות ב"ראש 

שקט" 050-5321112       

בנציון ישראלי 37 קרית חיים מערבית, חיפה. 
3 חדרים  מיקום מרכזי שקט מבוקש מאד, 
850,000 שח   גדולה  80 מ"ר +חצר  גדולים, 
לדירות פוטנציאל הגדלה והשבחה מטורף 
לדופלמקס/פנטהאוז כ140 מ"ר לתאומים: 
טל שוורצגלס- תיווך וניהול דירות להשקעה 
ומגורים בקריות ב ראש שקט 050-5321112

קרית  גושן  משה  השדרות  אסטרטגי:  נכס 
ומסחרי בקריות  )הרחוב הכי מרכזי  מוצקין 
בקומה 3 בבניין קובייה צפונבוני. דירת 120 
של  אטרקטיבי  במחיר  שמור.  במצב  מ"ר 
ראש  שוורצגלס-  טל  בלבד  שח   920,000

שקט 050-53211123

דירות להשקעה בקריות החל מ330,000שח 
וניהול  תיווך   050-5321112 שוורצגלס  טל 

דירות להשקעה ב"ראש שקט"

3חדרים,  בתבור קרית-ים, בקומה3 70מ"ר 
משופצת פינתית 600,000שח טל שוורצגלס 

"ראש שקט"  050-53211123

ביוספטל ק.אתא 3חדרים 74מ"ר, קומה3מ4, 
550,000ש"ח מצוינת לפיצול טל שוורצגלס 

054-3151576

בעפרוני אפק ק.ביאליק 3חדרים קומה3מ4, 
טל  710,000ש"ח  לפיצול  מתאימה 

שוורצגלס  050-5321112

איציק  ברחוב  דתית  שכונה  בק.שמואל 
4חדרים  4דיירים  בניין  קומה1  מאנגר 
משופצת מושכרת ב3,100שח 815,000שח 

שוורצגלס 050-5321112

רק  70מ"ר,  בקומה4  קרית-ים  בראשונים 
וניהול  תיווך  שוורצגלס-  טל  570,000שח 

דירות ב"ראש שקט" 050-5321112
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