
עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
Active odor filter - מסנן אנטי בקטריאלי 

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
)לשמירת הטריות(

NO FROST

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - סמסונג, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי

 NO FROST 434 ליטר
טכנולוגיית הקירור ההברידי – ליעילות 
קירור מקסימלית, SHARP מהדרין – 

למניעת חילול שבת, בקרת טמפרטורה 
אלקטרונית – לשמירה על טריות המזון 

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 6 ק"ג

מהירות סחיטה מקסימלית  1,200 סל"ד, מערכת 
OptiSense מתאימה את כמות המים והאנרגיה, 
כביסה יעילה יותר, מבלי להתפשר על איכות, התוף 

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 6 ק"ג
1200 סל"ד

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

עד  השבת  מצאת  שעה  חצי  וחג:  שבת  מוצאי   09:30-14:30 חג:  וערב  שישי   09:30-22:00 א'-ה':  בימים  פתיחה:  שעות 
22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. 
יש לתאם פינוי מראש.

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

טכנולגית חימום מתקדמת 
באמצעות גופי חימום קרמיים. 

צידוד לימין ולשמאל לפיזור 
חום אופטימלי, מנגנון בטיחות 
המפסיק את פעולת המכשיר 

בעת נפילה.

מפזר חום קרמי 

₪99 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

2000W/1100W/900W
עומד בסטנדרט האירופאי המחמיר 
ביותר, תרמוסטט בטיחות לקביעה 

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
5.3 ליטר, רשת הגנה לבטיחות, 

ידית נשיאה נוחה, מד כמות הנפט 
במיכל, בורר עוצמת חום,

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

מתקן בייתי ייחודי לייבוש כביסה, אידיאלי לתליית 
ולייבוש בגדי ילדים ומבטיח תוצאות נעימות ורכות,

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
Active odor filter - מסנן אנטי בקטריאלי 

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
)לשמירת הטריות(

NO FROST

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - סמסונג, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי

 NO FROST 434 ליטר
טכנולוגיית הקירור ההברידי – ליעילות 
קירור מקסימלית, SHARP מהדרין – 

למניעת חילול שבת, בקרת טמפרטורה 
אלקטרונית – לשמירה על טריות המזון 

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 6 ק"ג

מהירות סחיטה מקסימלית  1,200 סל"ד, מערכת 
OptiSense מתאימה את כמות המים והאנרגיה, 
כביסה יעילה יותר, מבלי להתפשר על איכות, התוף 

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 6 ק"ג
1200 סל"ד

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

עד  השבת  מצאת  שעה  חצי  וחג:  שבת  מוצאי   09:30-14:30 חג:  וערב  שישי   09:30-22:00 א'-ה':  בימים  פתיחה:  שעות 
22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. 
יש לתאם פינוי מראש.

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

טכנולגית חימום מתקדמת 
באמצעות גופי חימום קרמיים. 

צידוד לימין ולשמאל לפיזור 
חום אופטימלי, מנגנון בטיחות 
המפסיק את פעולת המכשיר 

בעת נפילה.

מפזר חום קרמי 

₪99 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

2000W/1100W/900W
עומד בסטנדרט האירופאי המחמיר 
ביותר, תרמוסטט בטיחות לקביעה 

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
5.3 ליטר, רשת הגנה לבטיחות, 

ידית נשיאה נוחה, מד כמות הנפט 
במיכל, בורר עוצמת חום,

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

מתקן בייתי ייחודי לייבוש כביסה, אידיאלי לתליית 
ולייבוש בגדי ילדים ומבטיח תוצאות נעימות ורכות,

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי כ"ט בכסלו תשע"ו   11/12/15 גיליון מס' 1149

פרשת מקץ - חנוכה
כ. 16:00 י. 17:15ירושלים

כ. 16:16 י. 17:16
כ. 15:56 י. 17:16              

ב"ב
פ"ת



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

מערכת ניידת טושיבה
כניסת USB לקריאת פורמט MP3, כולל דפדוף בתיקיות 
 כניסת AUX לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה לאוזניות

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

Philips מערכת סטריאו איכותית
 ,USB-ו DVD-חיבור ל ,Bluetooth 180 עםW 

 MAX שני מגברים, איכות שמע עוצמתית, טכנולוגיית
Sound

₪888
VOXTEL זוג מכשירי קשר

₪160

עד 8 ערוצי שידור שונים, 
 PTT : כפתור ,LCD מסך

PRESS TO TALK
אפשרות הפעלת הרמקול,

גודל קומפקטי 
מקסימלי: 3  ק"מטווח קליטה 

nextbook מחשב נייד משולב טאבלט
מעבד אינטל 4 ליבות, זיכרון מטמון 2GB , מסך מגע 

,WIN 8.1 מערכת הפעלה ,HD 10.1, ברזולוצית�
OFFICE 365 :מתנה  

₪999

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית

₪77

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT, צג רחב 

ומואר, דיבורית מובנית, 
אפשרות חיבור עד 

5 שלוחות אלחוטיות 
נוספות

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪479

שמע קבצי מוסיקה ממקורות שונים, אלחוטי, עוצמת 
הגברה של 20W (RMS), נגינת מוסיקה בהדמיית צליל 

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

טלפון שולחני 

₪69

תצוגת  - LCD צג גדול ומואר, 
פאנל בעברית, חיוג מקדים 
ועריכה, נורית מחוון למצב 

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

Panasonic טלפון אלחוטי

₪269

שיחה מזוהה, צג גדול מואר, 
תמיכה בעברית, מסך ענק, 

מקשים מוארים וגדולים, 
ספיקר חזק וצלול, 

חיוג מהיר,

WIFI מדפסת לייזר אלחוטית

₪249

מהירות הדפסה 
עד 16 דף לדקה,  

זכרון 8MB, ממשק 
USB2, עומס עבודה 

להפקת עד 20,000 
דפים לחודש, 

3 שנות אחריות.

מערכת קריוקי כוללת תאורת דיסקו ומיקרופון

₪199

תאורת לדים צבעונית (לאווירת 
מועדוני קריוקי) כניסה ל-2 

מיקרופונים עם בורר ווליום נפרד
 – SD, USB, AUX כניסות

לחיבור מקורות חיצוניים

תאורת 
דיסקו

חיבור ל-2 
מיקרופונים

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר אופטי אלחוטי בעל 

3 לחצנים, קלה להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪99
AKG אוזניות אלחוטיות

₪299

עם חיבור אלחוטי 2.4Ghz וטווח של 30 מטר 
בעלות עיצוב נוח לאוזן, בסיס עם מטען משולב

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

אוזניות פיליפס סטריאופוניות

₪15

סאונד סופר איכותי, רמקול איכותי, מתאים לנגנים 
ולכל מכשיר עם חיבור לאוזניות

HP מדפסת אלחוטית משולבת
מדפסת הזרקת דיו אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
עד 8 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 7.5 עמודים 

בצבע לדקה

₪369
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 ''21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪449

 HD 21.5'' , רזולציית SAMSUNG מסך מחשב
5MS , D-SUB  1080, זמן תגובהX1920

449

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

HP-ו Brother ראשי דיו

₪39 החל מ-

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

דיסק קשיח חיצוני "2.5
usb 2.0/usb3.0 ממשקי

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

מצלמת קנון עדשה רחבה 
זום אופטי 20MP 8 עדשה רחבה של 28 מ"מ, צילום 
וידאו עם קול באיכות  HD 720p  מסך LCD בגודל 

''2.7, סוללת ליתיום.

₪389

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55

₪69

micro-SD כרטיסי זכרון

₪35
₪19 8GB

16GB

32GB

 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

.5MP 1.3, רזולוציהCMOS חיישן תמונת
עמידה למים ומכות (ע"י אריזת מצלמה עמידה למים).

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 12.12.15

טאבלט ”7 
DUAL CORE מערכת הפעלה אנדרואיד, מעבד עוצמתי

מסך מגע HD �7, מצלמה קדמית

במקום 199 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

₪149

₪299

הטענה חשמלית לרכבים, לפטופים מצלמות, 
סמארטפונים, נגנים ועוד. כולל מתאמים, פנס חירום 

מובנה.

ערכת התנעה חשמלית

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪49

 ,USB  עוצמת רמקולים, חיבור ,Speakers 2  מערך
כפתור שליטה על הווליום, אין צורך בחיבור לחשמל

בידורית קריוקי ניידת �12

₪399

מושלם לבית, למסיבות, 2500w , כולל Bloetooth , רדיו 
USB מובנה, חיבור לגיטרה, כניסת

כולל מיקרופון 
אלחוטי

8GB SILICON POWER זכרון נייד

₪13
במקום 39 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

קומפקטי ומהיר, עיצוב חדשני , 
אחריות לכל החיים !

 8GB נפח
2.0 USB ממשק

BROTHER MFC-1810 מדפסת משולבת לייזר
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , הדפסת דופלקס , 

  WIFI קישורית אלחוטית

₪499

470 BROTHER מדפסת אלחוטית משולבת
3 באחד: מדפסת צבעונית, סורק , פקס ,  מסך צבעוני 

WIFI גדול , הדפסת דופלקס , קישורית אלחוטית

₪289

HP "15.6 מחשב נייד

₪2,199

5005U-Intel i3 מסך �15.6,  מעבד
  500GB 4, דיסק קשיחGB זיכרון

 Home 10 Windows  מערכת הפעלה
שירות ואחריות כולל איסוף והחזרה ע� HP ישראל.

Home

WIFI בייבי מוניטור

₪222

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

intel Quad core, מסך 15.6", דיסק  מעבד:  
10 WIN מערכת הפעלה ,DVD 500, כונןGB

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי כ"ט בכסלו תשע"ו   11/12/15 גיליון מס' 1149

פרסם
ותתפרסם
03-5796643

שלוחה 120
קמפוס אירוח לשבתות

לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

יו"ר ועדת הכספים גפני עיכב את דיוני ועדת הכספים והבהיר:

"בלי שוויון מלא לחרדים 
אעכב את תקציבי המתנחלים"
גפני מאשים: "בבית היהודי דאגו להעביר לישיבות הציוניות תשלומים פי ארבע 
וחמש מאשר לישיבות חרדיות. בתקציבי העתק לגרעינים תורניים לא נכללו חרדים. 
הערים החרדיות מעבר לקו הירוק הודרו במכוון"  יו"ר ש"ס דרעי הבהיר לאיגוד 
מנהלי הסמינרים ולמארגני כינוסי החירום: "שמעתי גם מחברי הכנסת של יהדות 
התורה שהמלחמה המתוקשרת של מנהלי הסמינרים גורמת נזק. איני חושש לומר 
בקול את מה שחבריי האשכנזים לוחשים. לא נשתתף בכינוס המתוכנן, ולא נספק 

במו ידינו את הנשק התקשורתי לאויבינו" / בי"ס לפוליטיקה

נורווגי במרוקאית: מדוע רוצה יו"ר ש"ס דרעי את יגאל 
גואטה לצדו כח"כ פעיל בכנסת ישראל? / בי"ס לפוליטיקה

פרשת מקץ - חנוכה
כ. 16:00 י. 17:15ירושלים

כ. 16:16 י. 17:16
כ. 15:56 י. 17:16              

ב"ב
פ"ת

ועל הניסים
בכל שנה נושעים המונים בישועות פלאיות 
מברכותיו של מרן האדמו"ר ממישקולץ 
- מנהיגה הרוחני של העיר, בעת חלוקת 
  מטבעות הברכה' בהדלקת נר חנוכה'

השנה יתקיים ההדלקה המסורתית ו'מעמד 
הישועות' לציבור הרחב במוצאי שבת הקרוב 

במרכז החסידות בפתח תקווה / עמ' 16

לרומם את 
הלבבות

התוועדות י"ט כסלו 
מרוממת ועילאית 

  נערכה בפתח תקווה
מאות גדשו את אולם 
"ניגוני חיים" בעיר 
בהתוועדות המרכזית 
של "חג הגאולה" 
החב"די / עמ' 8

גרים ליד 
גהה? תעברו
המדינה תובעת פינוי 

תושבים במתחם הסמוך 
לצומת גהה: הגישה 

תביעה של 68.7 
מיליון שקל כנגד חלק 
מהנתבעים / עמ' 12

שר השיכון 
והבינוי, 

יואב גלנט, 
הגיע לביקור 
עבודה בפתח 

תקווה
/ עמ' 14

שר הבינוי בפתח תקווה



בתוקף עד ה- 14.12.15 ב׳ בטבת | מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה וצבירה | מלאי מינימלי 500 פריטים | אין כפל מבצעים והנחות

ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס  10 | בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55 | אשדוד הגדוד 
2 קומה  גבעתיים  קניון  גבעתיים   | כיכר המדינה   ,70 באייר  ה׳  אביב  תל   |  16 העברי 

w w w . b a g i r - i l . c o m

498₪

מעיל צמר 3/4
₪118
סריג

ל-8
ימי חנוכה

בלבד!

החל מ-

החל מ-



מ-3,490&



בתאריכים כ"ד כסלו-ו‘ טבת ) 06-18.12.15( בכפוף לתקנון. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח

ברק  בני   |  20 ישראל  מלכי   ,22 נשרים  כנפי   ,58 ירמיהו   - ירושלים 
מודיעין   | ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים  - רובע  | אשדוד  - רבי עקיבא 123 
8 ניצנים   נחל    - שמש  בית   |  2 יחזקאל  שד’  עילית,  מרכז   - עילית 

158
הנחה

 חליפת 
BAGIR

30
הנחה

חולצות/
עניבות/ 
חפתים

88
הנחה

חליפת 
נוער

הנחה178
מעיל 
קשמיר

149
הנחה

מעיל 
צמר 
ארוך

45
הנחה

מבחר 
מכנסיים

188
הנחה

חליפת 
 Fabio
Ferretti

18
הנחה סריג

הנחה ₪

כל 8 ימי החנוכה

1 - 5 9 9 - 5 0 0 - 4 5 5



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

המשלוחים 
המהיר 
והטוב 
ביותר

מבחר 
המוצרים 

הגדול 
והמגוון 

ביותר
קרית אתא

זבולון 14

פתח תקווה 
שטמפפר 73

בתוקף בין: כ"ו בכסלו - ב' טבת תשע"ו (8-14.12) 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. אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

עשרות מבצעיםשמונה ימים
עשרות מבצעיםשמונה ימים
עשרות מבצעיםשמונה ימים

מארז נֿר
מגדים 

888₪

שמפו / תחליב רחצה
 750 מ"ל 

כיף

₪  ליח'888

סופגניה

מועדוןלחבריבלעדי
10

7 ב-  
ללקוחות מועדון₪

מטבעות שוקולד
כרמית

888₪

2 ב-

888888 8מועדוןלחבריבלעדי
3 ב-  

ללקוחות מועדון₪

חטיף ספיידר
80 גרם

 ברוס ברוס

888₪

5 ב-

קמח תופח מאליו
1 ק"ג  

אסם

888₪

מועדוןלחבריבלעדי
ללקוחות מועדון6₪

מארז שי סביבון גדול  
כרמית

סוכר
1 ק"ג 
שדות

שמן קנולה
1 ליטר 

שפע

₪10  ליח'

₪10
 3 ב-

₪10
 6 ב-

₪18
 3 ב-

מרשמלו
30 גרם

שטראוס

₪10
 6 ב-

במבה/ במבה נוגט / דובונים / 
אפרופו / ביסלי / פופקורן

40 - 80 גרם  
אסם

₪20
 6 ב-

טבלאות פסק זמן
110 גרם

עלית

₪10
 2 ב-

שמן קנולה

מארז שמיניית
חטיף דגנים 

תלמה

₪1290  ליח'

אלסבון פמילי
1 ליטר

888 ₪

מארז זוג קטשופ
750 מ"ל 

אסם

בלעדי₪16
לחברי
מועדון

בלעדי
לחברי
מועדון



בפתח-תקוה12 כ" ב תש"ע 121//1   כ"ט בכסלו תשע"ו 811/12/15 בני ברק בני ברק12

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

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

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

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

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

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

תערוכת החנוכיות המקורית בחצר בית הספר

לרומם את הלבבות
התוועדות י"ט כסלו מרוממת ועילאית נערכה בפתח תקווה  מאות גדשו את 

אולם "ניגוני חיים" בעיר בהתוועדות המרכזית של "חג הגאולה" החב"די

מאת: אלי שניידר

מאות רבות של תושבי פתח תקווה וערים נוספות, גדשו את 
אולם "ניגוני חיים" בעיר, בהתוועדות המרכזית בפתח תקווה 

של י"ט כסליו, "חג הגאולה" החב"די.
עם  פנימית  חסידית  להתוועדות  הוקדש  האירוע  של  רובו 
מזכירו האישי של הרבי, ששולבה בסיפורים מדהימים ממקור 
גרונר  לייב  יהודה  הרב  החסיד  הגאון  המזכיר  מפי  ראשון 
חובת  את  בדבריו  והדגיש  האווירה,  את  שחישמל  שליט"א 

ההתקשרות המוחלטת והביטול המוחלט לרבי.
המלך,  כיד  חגיגית  סעודה  שכללה  ההתוועדות,  במהלך 
רוזן  מאיר  ר'  הכינור  ואמן  סלע  בר  חנן  הקלרינט  אמן  ניגנו 
המשתתפים  של  רוחם  את  ורוממו  ושמחה,  דבקות  ניגוני 
ג'ייקובס  אברהם  ר'  הזמר  עם  יחד  זאת  בהתוועדות,  הרבים 

והבעל מנגן ר' שלמה סגל.
בהשתתפותו  שכיבד  שליט"א,  הלוי  מיכה  הרב  העיר,  רב 
חב"ד  של  הייחודית  דרכה  את  בדבריו  ציין  האירוע  את 

אהבת  עם  ביחד  התורה  בפנימיות  והעמקה  עיון  המשלבת 
ישראל אמיתית.

הסוערים  לריקודים  שהצטרף  ברוורמן  איציק  העיר  ראש 
הדביקות  את  בדבריו  ציין  דעי(  איציק  מר  מ"מ  עם  )יחד 
השמחה  ואת  חב"ד  שליחי  את  מאוד  שמאפיינת  במטרה 
את  מה שמביא  חב"ד,  לחסידי  שיש  הפנים  ומאור  הפנימית 

ההצלחה הכל כך גדולה של חב"ד.
הדגיש  דייטש,  אשר  הרב  תקווה,  לפתח  הרבי  שליח 
שהאירוע יצא לדרך בהתאם להוראתו של הרבי לערוך בשנת 
שמיים  יראת  חיזוק  למטרת  והתוועדויות  כינוסים  "הקהל" 
היא  תשע"ו  ששנת  ציין  וגם  מעשיות,  תוצאות  לידי  שתביא 
בגימטריה "ופרצת", שנה שבה תפקידנו לפרוץ דרך ולהביא 

אלינו את מלך המשיח שעליו נאמר "יעלה הפורץ לפנינו".
ניר  ר' אורן   , וייספיש  סייעו בארגון האירוע הרב אליעזר 

והגב' איריס אלטבוים.
סייעו במימון הארוע: האגף התורני, בראשות הרב אליהו 

גינת.

התוועדות י"ט כסליו עם הרב גרונר

מסיבת חנוכה ב"מרחביה"
מאות מתושבי העיר השתתפו השבוע במסיבת חנוכה של תלמידי חטיבת 

הביניים "מרחביה"  תוכנית עשירה של חידונים ומופע קסמים, ריתקו את 
ההורים והתלמידים  רב העיר ובכירי העירייה כיבדו את האירוע בנוכחותם

מאת: אלי שניידר 

ביום ראשון האחרון, נר ראשון של חנוכה, גדשו את אולם 
תלמידי  תקווה,  פתח  מתושבי  מאות  תקווה  בפתח  "מופת" 
חטיבת הביניים מרחביה ,הוריהם ,בוגרי החטיבה וכן תלמידים 

רבים מבתי הספר המובחרים בעיר.
סיום  את  החנוכה  למסיבת  בנוסף  ציינו  "מרחביה"  תלמידי 
מבצע תפילה שנערך במשך כחודשיים בחטיבה, מבצע שגרם 
להתעלות ולחיזוק רוחני הן בתפילות בתוך החטיבה, וכן מבצע 

שנמשך לתפילות ושיעורי תורה בערב ובימי השבת.
את הערב פתח מנהל בית הספר הרב רועי אביצור, שדיבר 
על הקשר הרציף שיש לעם ישראל לבורא עולם על ידי התפילה 
להגיע  שרוצה  "מי  ממכשולים.  לפחד  שלא  הצורך  על  וכן 
בלתי אפשרי,  נראה  גם כשהדבר  הכל  לעשות  צריך  להישגים 
כמו שעשו המכבים", אמר. בהמשך דבריו קרא המנהל מכתב 
התפילות  כל  את  שהתפלל  בנה  על  כתבה  תלמיד  של  שאמו 
בשבת ,דיבר דברי תורה בשולחן שבת בכל הסעודות וכן הלך 
הרב  לבמה  עלה  הערב  בהמשך  בשבת.  תורה  שיעורי  למספר 
הראשי לפתח תקווה הגאון הרב מיכה הלוי שליטא שדיבר על 
הכח העצום הטמון בהודיה לקב"ה , וכן דיבר על הקשר האישי 
של   ומהמסירות  הקודש  מעבודת  והתרשמותו  לחטיבה  שלו 

צוות החטיבה לתלמידים.
מספר  שביצעה  החטיבה  מקהלת  לבמה  עלתה  מכן  לאחר 
בכירוגרפיה  והן  בשירה  הן  המקלה  מחרוזות.מקצועיות 

השאירה את ההורים והתלמידים פעורי פה 
בו  תפלה  הלכות  על  ממוחשב  חידון  נערך  הערב  בהמשך 

לקחו חלק גם ההורים וגם התלמידים.
נציג ההורים הביע את התרשמותם של ההורים והודה לצוות 
על המקצועיות ועל ההבנה והקשר לכל תלמיד ותלמיד. נציגי 
לצוות  והודו  חנוכה,  בענייני  תורה  דברי  אמרו  התלמידים 

לתלמידים  הגורמים  והעידוד  הלמידה  מבצעי  על  הנפלא 
להשקיע בלמידה ובדרך ארץ.

את  שהשאיר  נשיא  שי  הקוסם  לבמה  עלה  מכן  לאחר 
התלמידים וההורים פעורי פה.

הרב  העיר  ראש  מ"מ  רבים:  ציבור  נכבדי  גם  נכחו  באירוע 
"מרחביה"  את  שהוביל  הצוות  בשבח  שדיבר  בוסו  אוריאל 
יו"ר האגף לחינוך תורני  להיות מבתי הספר המובילים בעיר, 
יעקב,  זאב  הרב  תורני  לחינוך  האגף  מנהל  גינת,  אליהו  הרב 
סגן מנהל המינהל כללי מר ירון טיירי ומפקח ממשרד החינוך. 
תרומתם  על  הציבור  לנציגי  והודה  שיבח  החטיבה  מנהל 
ותלמידי  בכלל  תקווה  פתח  תלמידי  לכל  האדירה  ועזרתם 

מרחביה בפרט.
שבו  התפילה  למבצע  הסיום  הגרלת  נערכה  הערב  בסיום 
זכה  ו'  מכיתה  חדד  דניאל  התלמיד  ערך.  יקרי  פרסים  הוגרלו 
יוקרתי על  זכה בג'יפ  יוקרתיים. התלמיד דוד חסיד  באופניים 

שלט, והתלמיד מלאקו אנדלאו זכה במסוק על שלט. 
מחנכי הכיתות חילקו סידור מזכרת ממסיבת החנוכה.

מקהלת הילדים מנעימה את האירוע

ומאירים 
את העולם

תלמידי בית ספר נתיבות משה מאירים 
את העולם: תחרות חנוכיות מיוחדת של 
התלמידים, האירה נקודות שונות במסגרת 
"מסע עולמי"  התערוכה הוצגה בחצר 

בית הספר במשך ימי החנוכה

מאת: מנדי קליין 

משה  נתיבות  הספר  בבית  המסורתית  החנוכיות  תחרות 
לאחר  זאת  בעולם,  נקודות  הרבה  להאיר  השנה  הצליחה   -
חנוכיות  לבנות  היא,  קיבלו  שהתלמידים  המשימה  שהשנה 

בנושא המבצע השנתי - "מסע עולמי".
הוכיחה  והתוצאה  ושבועות,  ימים  התלמידים עמלו במשך 

כי גם במגבלות הנושא - עדיין השמיים הם הגבול...
בתערוכה, שהוצגה בחצר בית הספר, ניתן היה לראות דגמים 
מטוס,  בצורת  מחנוכיות  החל  חנוכיות,  של  שונים  מדגמים 
בזיכים בדמות מגדלים מפורסמים, ועד לחנוכיות בדמות אורה 

של עולם - ירושלים.
אין ספק, אומרים מנהלי בית הספר, כי אור זה ימשיך לדלוק 

הרבה יותר משמונה ימים... 



זאת חנוכה

בהמלצת גדולי הדור ובראשם:

מרן הגאון רבי  חיים קנייבסקי שליט”א

שאמר: לתת צדקה לעמותת חום
זה מליץ יושר וזכות להינצל מן הדין.

וכבר נאמר: “לעולם אין אדם נהיה עני מנתינת צדקה
אלא מוסיפים לו חיים 

שיתברך בעשרים וארבע 
ברכות הכתובות בתורה” 

HOM.ORG.IL למוסד סעיף 46 לצורכי מסת.ד. 2581 פ”ת

בחסות ״המתנפחים״ השכרת מתנפחים לגני ילדים, מסיבות, לבית ולכל אירוע. 052-5452995 

והעניים האלמנות  היתומים,  הילדים  מספר  בגידול  עליה   עקב 
נעשות  שלנו  ההוצאות  לשבת,  מזון  בסלי  תמיכה  המבקשים 
לרשימה מחוץ  ממתינות  נוספות  עניות  ומשפחות   כבדות 

לקבלת סיוע בסל מזון.
אנו זקוקים לעזרתך בהוראת קבע כדי שעוד משפחה עניה תזכה 

 לארוחת שבת ולא תישאר בחוץ.
זכור גם העניים ממתינים ומצפים לארוחת שבת.

 וכבר אמרו חז”ל: אין סניגור גדול לאדם בשעת צרה יותר מיתומים
                      ואלמנות שאדם דואג להאכילם, להלבישם ולשמחם.

לקבלת טופס הוראת קבע טלפנו כוכבית 8635
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מאת: אהרן נצר

במסגרת ההתפתחות ושורת הפעילויות של 
לקידום  השרון  במחוז  בריאות  שירותי  מכבי 
השירות בקהילה, ובעקבות ההצלחה הגדולה 
של מערכת מתאמי קשרי הקהילה של מכבי 
הרב  מונה  הארץ,  ברחבי  החרדיים  בריכוזים 
שמעון ברגמן לתפקיד מתאם קשרי הקהילה 
התקבל  לתפקיד  כניסתו  לרגל  תקוה.  בפתח 
ישראל  אור  ישיבת  ראש  אצל  ברגמן  הרב 
את  וקיבל  שליט"א  רוזן  יגאל  הרב  הגאון 
ברכת הדרך להצלחתו בתפקיד. הגר"י הדגיש 
בפניו כי לעשייה ופעילות למען הכלל יש ערך 
ה'  ובע"ה  ה',  מאת  מאד  הרבה  ושכרו  עליון 

יצליח בכל מעשי ידיו.
הרב ברגמן מוכר לציבור כעסקן הפועל ללא 
לאות למען הקהילה הזוכה לגיבוי של ראשי 
המסורה  פעילותו  על  העיר  ורבני  הקהילות 
כבר  פעילותו  במסגרת  התושבים.  למען 
הצליח לחולל שינוי של ממש בקרב הקהילה 
והינו משמש כאוזן קשבת לעזר וסיוע לחברי 

מכבי לכל בקשה או שאלה בענייני בריאות.
שירותי  במכבי  השרון  מחוז  ראש  לדברי 
"מכבי  מזרחי-ראובני,  מירי  ד"ר  בריאות, 
ועזר  מידע  לקהילה  כדי להעניק  רבות  עושה 
בכל זמן ועת. העבודה המסורה של המתאמים 
למען  ליאות  ללא  במסירות  פועלים  אשר 
החברים והאוכלוסייה כולה, היא לאין ערוך. 
אנו מקדמים בברכה את הרב ברגמן ומאחלים 
לו הצלחה רבה בתפקידו. מכבי תמשיך להיות 

קופה מצויינת, חזקה ובעיקר מובילה בתחום 
השירות הרפואי האיכותי".

מנהל השיווק למגזר החרדי ואחראי מתאמי 
שלזינגר  משה  הרב  במכבי  הקהילה  קשרי 
נושא  הקהילה  קשרי  מתאם  תפקיד  כי  מציין 
קשרי  מתאמי  מאד.  כבדה  אחריות  בתוכו 
נהדרת,  עבודה  עושים  מכבי  של  הקהילה 
מכלל  החברים  עבור  ומקצועית,  מהירה 
לסייע  שליחות  ומרגישים  האוכלוסייה 
שהם  הסבל  את  להקל  מנת  על  לחברים 
עוברים. בטוחני כי הרב שמעון ברגמן יצליח 
בסייעתא דשמיא בתפקידו כמתאם ויתן מענה 

מקצועי ואישי לכל פונה. 
בתוך כך, במחוז השרון של מכבי שמחים 
רופאי משפחה מומחים מהדר  כי שני  לבשר 
וד"ר  שדה  אסתר  ד"ר  תקווה  בפתח  גנים 
שני  המחוז.  מצטייני  בפרס  זכו  גומז,  פטריק 
הרופאים מנהלים מזה שנים מרפאה עצמאית 
גנים פתח תקווה, אשר מטפלים ביחד  בהדר 
בהם,  הגילאים,  בכל  מטופלים   6,900 במעל 
חלקם  כרוניים,  חולים   700 מעל  השאר,  בין 
טיפול  מעניקים  הרופאים  בית.  מרותקי 

כוללני, מסור ואמפטי, מקצועי ואחראי. 
נותנים  בה  המרפאה  של  האיכות  מדדי 
הם  הרפואה,  שירותי  את  הרופאים  שני 
מהטובים במחוז, וזאת בזכות עבודה רצופה 
ושל  בריאים  של  יזום  זימון  המדדים,  מול 
מטופלים  עם  מצוין  קשר  כרוניים,  חולים 
יוצא דופן עם  ומשפחותיהם, ושיתוף פעולה 
כך,  על  נוסף  בקהילה.  מקצועי  הרב  הצוות 

ד"ר שדה עוסקת בהדרכת סטודנטים לרפואה 
ומתמחים, הן במרפאה והן באוניברסיטת תל 
בהדרכה  הוא,  אף  מעורב  גומז  וד"ר  אביב. 

במרפאה. 
הגב'  גנים  בהדר  הרפואי  המרכז  מנהלת 
רופאים  בשני  מדובר  כי  מציינת  רגב  מורן 
יוצאי דופן במסירותם ובהישגיהם, ואין ספק 
הוסיפה  רגב  הגב'  זה.  לפרס  ראויים  הם  כי 
מגוון  ניתנים  גנים  בהדר  הרפואי  במרכז  כי 
שירותי רפואה מקצועיים ביותר, תוך התאמה 

מירבית לצרכי הקהילה החרדית בעיר.
במתחם  נוסף  רפואי  מרכז  יפתח  בעתיד, 
'נחלים' הסמוך לשכונה כאשר סוגיית פריסת 
הרפואיים  המרכזים  בין  העתידית  השירותים 
לשרת  שיוכלו  באופן  נשקלת  השונים, 
המיטבי  באופן  החרדית  האוכלוסייה  את 

והמותאם ביותר".
פתח  במרחב  בריאות  שירותי  למכבי 
והיא  השכונה  רבני  עם  הדוק  קשר  תקווה 
פועלת בשיתוף פעולה מלא עמם ועם תושבי 

השכונה.
ניתנים  במרכז הרפואי 'הדר גנים' בשכונה 
עור,  רפואת  הכוללים:  רפואה  שירותי  מגוון 
רפואת ילדים, משפחה, נשים, עיניים, אף אוזן 
מעבדה,  אחיות,  ושירותי  נוירולוגיה  גרון, 
תקשורת  קלינאית  סוציאלי,  עובד  דיאטנית, 
במרפאת  הקבלה  שעות  הריון.  ליווי  ואחות 
החרדי  הציבור  עבור  במיוחד  הותאמו  העור 
ונקבעו לימי שישי בבוקר. כמו"כ מתקיימות 
 – הרפואי  במרכז  בריאות  קידום  סדנאות 
ירידה במשקל קבוצות נשים וקבוצות סוכרת. 

במרכז קיים גם בית מרקחת "מכבי פארם".

כך אמר הגר"י רוזן שליט"א, ר"י "אור ישראל" בפגישה עם מתאם קשרי הקהילה ב"מכבי שירותי בריאות" הרב שמעון 
ברגמן  המפגש נערך בעקבות ההתפתחות ושורת הפעילויות של מכבי לאחרונה בשרון בכלל ובפתח תקווה בפרט

"לעשייה למען הכלל יש ערך עליון"

הרב משה שלזינגר והרב שמעון ברגמן אצל הגר"י רוזן שליט"א

למעונות אמונה
בפתח תקווה דרושות

לפרטים:

ורד 052-4239524

מטפלות דתיות

מבשלת/טבחית

 מסורות ומוסמכות 
בעלות ידע מקצועי, לב רחב ואהבה 

גדולה לילדים

בעלת נסיון

Untitled-1   1 12/24/14   1:02 PM
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גרים ליד גהה? תעברו

סדנת שמן זית 

השלום  המשפט  לבית  הגישה  המדינה 
תביעת פינוי לתושבים במתחם הסמוך לצומת 
המדינה  הודיעה  התביעה  במסגרת  גהה. 
ניהול  הפסקת  על  המשפט  לבית  אלו  בימים 
הנתבעות  משפחות,  עשרות  עם  ומתן  משא 
גהה,  בצומת  מתחם  לפינוי  תביעה  במסגרת 

המוחזק על ידם עשרות שנים.
הגישה  לחץ,  הפעלת  וכאמצעי  במקביל, 
אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בבית  המדינה 
כנגד  ש"ח   68,700,400 בסך  כספית  תביעה 
שימוש  דמי  תשלום  בגין  מהנתבעים  חלק 

ראויים.
פני  על  מתפרש  לצומת,  הסמוך  המתחם, 
כ-90 דונם, וגובל ממזרח ע"י כביש 4, מדרום 
שכונת  ע"י  ממערב  ז'בוטינסקי,  דרך  ע"י 
מגורים קיימת ומצפון ע"י דרך אם המושבות.
מתאר  תכנית  בתחום  נכלל  המתחם 
 .2009 מפורטת בב/708 אשר אושרה בשנת 
למעשה, פינוי המתחם נדרש לצורך מימושה 
של התכנית הכוללת ישרות אלפי מ"ר לבנייה 
קלה.  רכבת  וכן  ומסחר  תעסוקה  לשימושי 
הפינוי  נשוא  השטח  כלול  בה  התכנית  שווי 
של  בשיעור  מקרקעין  שמאי  ידי  על  מוערך 

כ-550,000,000 ₪.
לבית  אלו  בימים  המדינה שהוגשה  עמדת 
במסגרת  השלום  המשפט  לבית  המשפט 
של  דחייה  היא  שהוגשה,  הפינוי  תביעת 
בית  בהמלצת  התנהל  אשר  ומתן  המשא 
ארוך  משפטי  הליך  של  בסופו  המשפט 
את  לכרוך  אין  כי  הודיעה  והיא  ומורכב, 

הפינוי המתבקש של המתחם בכריכת תשלום 
פיצויים למחזיקים.

על  עומדת  הינה  כי  עוד  מציינת  המדינה 
וזאת  פיצוי  ללא  פינוי  של  חדשה  מדיניות 
כעמדה חדשה שסותרת את התנהלות רשויות 
המדינה והחלטות שניתנו בכל עשרות השנים 

האחרונות.
לדברי עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש, 
במתחם,  בקרקע  מחזיקים  המייצגים 
"התנהלות זו של המדינה נוגדת את מדיניותה 
במתחם  ואף  בסביבה  פינוי  הליכי  במסגרת 
המשפחות,  אחת  רב,  לא  זמן  לפני  הנדון. 
מבני המשפחה, אשר החזיקה בחלק מהשטח 
כספי,  פיצוי  פינויו  בגין  קיבל  דומה  תקופה 
שמונה,  מקרקעין  שמאי  דעת  חוות  פי  על 
בס'  הקבועים  פיצוי  לעקרונות  ובהתאם 
העמדת  )המחייב  והבניה  התכנון  לחוק   194
וכן  מגורים(  בית  לפינוי  כתנאי  חלוף  שיכון 
ידי  על  הקרובה  בסביבה  פיצויים  משולמים 
המדינה למחזיקים עשרות שנים לרבות בגין 
סביר  המגורים.   ובתי  במקום  ההשקעות 
להניח, כי ללא מתן פתרון ראוי אשר יאפשר 
חלופית  גג  קורת  לקבל  וילדיהם  לנתבעים 
את  לתפוס  למדינה  יאפשר  מאידך,  ואשר, 
המתחם בשלמותו באופן מידי, הליך הפינוי 
צפוי להמשך עוד שנים רבות ולעלות למדינה 
של  לאבדן  לגרום  וכן  כסף  מאוד  הרבה 
כי  אנו סבורים  בגין המתחם.  נכרות  הכנסות 
המדינה,  של  ברורה  מדיניות  להיות  חייבת 
אולם מדיניות לא יכולה לחול רטרואקטיבית 
בו  במקום  פיצוי  יקבל  שפלוני  ייתכן  ולא 

אלמוני לא יקבל דבר וייזרק לרחוב".

המדינה תובעת פינוי תושבים במתחם הסמוך לצומת גהה: הגישה 
תביעה של 68.7 מיליון שקל כנגד חלק מהנתבעים  עו"ד צבי 
שוב: "סביר להניח, כי ללא מתן פתרון ראוי - הליך הפינוי צפוי 

להמשך עוד שנים ולעלות למדינה הרבה מאוד כסף"

משמחים את החולים

נוער "עושים באהבה" יצא השבוע לשמח 
הנערים  השרון.  חולים  בבית  החולים  את 
עברו בין המחלקות השונות עטופים באהבה 

ושמחה, ומצוידים בנרות וסופגניות.
"היה זה קידוש ה' עצום", מספרים הנערים. 
הנוער  איך  לראות  התרגשו  ממש  החולים 
ולהאיר  התפנה באמצע החג, על מנת להגיע 

להם את החג.
שי אנתבי, מייסד תנועת "עושים באהבה", 
מספר על המסורת השכונתית: "הרעיון עלה 
החולים  בבית  אושפזה  בתי  כאשר  בראשי 
קבוצה  הגיעה  והעצב  הקושי  תוך  ואל  דנה, 

סופגניות  וחילקו  שבאו  טובים  אנשים  של 
למאושפזים. באותו רגע גמלה בליבי החלטה 

לאמץ את הרעיון.
"בשנה שעברה אכן התחלנו את המסורת, 
של  המדהימה  וההירתמות  ההצלחה  ולאור 

הנוער, המשכנו את המסורת גם השנה".
הגמ"ח  עם  בשיתוף  הייתה  הפעילות 

השכונתי של הדר גנים ותנועות הנוער.
נועם פריי, מדריך בעזרא, סיפר: "הייתה זו 
והבינו  נהנו  ממש  החניכים  מדהימה!  חוויה 
את  שאלתי  זו.  שבמצווה  החשיבות  את 
עוד קבוצות  היו  אחת המזכירות בכניסה אם 
אז  רק  שלא.  ענתה  והיא  לשמח,  שהגיעו 
הבנתי את גודל המצווה שעשינו במעשה זה".

נוער "עושים באהבה" יצא השבוע לשמח חולים בביה"ח השרון 
 שי אנתבי, מיסד תנועת "עושים באהבה: "לאור ההצלחה 
וההירתמות המדהימה של הנוער בשנה שעברה, המשכנו את 

המסורת גם השנה"

מאת: מנדי קליין 

השכונות  אגף  של  חברתית  פעילות  במסגרת 
נערכה  בראשות הרב אוריאל בוסו מ"מ ראש העיר, 
סדנה להפקת שמין זית. הילדים הגיעו למרכז קהילתי 
זך,  זית  שמן  להכנה  מיוחדת  סדנה  ועברו  "חזונית" 
קיבלו  בסיום,  השמן.  להפקת  ועד  הזית  מכתישת 

בקבוקון שמן אישי. 
לילדי  להעניק  שמחים  "אנו  בוסו:  אוריאל  הרב 
השכונות חוויה מיוחדת ומעשית של הכנת שמן זית".

בהמשך לסדרת מפגשים עם קהלים שונים 

ושכונות שונות ברחבי העיר, אנו ממקדים את 

המפגש הנוכחי בצרכי ובחזון המגזר החרדי 

בפתח תקוה.

המפגש יתקיים ביום ראשון, ח' טבת תשע"ו,

20 לדצמבר 2016 בשעה 22:00-20:00 

באגף הנוער ברח' סלומון 12.

 מספר המקומות מוגבל. 

 המעוניינים מוזמנים להירשם מראש באתר העירוני,

, strategicplanning@ptikva.org.il במייל בכתובת 

 בטלפון: 03-9113504 - האגף לתכנון אסטרטגי

נשמח לראותכם.

 כיצד תראה פתח תקוה בעוד 20 שנה?  
איך יראו הפארקים/הכבישים ומבני החינוך?  

 כיצד יראה מרכז העיר? 
אילו הזדמנויות ואפשרויות יפתחו עבורך?  

מהם כיווני הפיתוח של העיר? 
מה יהיה העתיד של אזורי התעסוקה? 

על שאלות אלו ועוד מנסה לענות תוכנית 
המתאר החדשה, שתגדיר את מדיניות הפיתוח 

של פתח תקוה בתחום הפיסי, הכלכלי, החברתי, 
הסביבתי והדמוגרפי.

קובעים עתיד

ביחד!
בואו לקחת חלק ולהשפיע 

על עתיד העיר, עתידכם



 

בשם ד׳ נעשה ונצליח!

בבארות יצחק
מחלקת הפירות והירקות מתחדשת

ואתם מרוויחים!
   יותר טרי  יותר מגוון 

 יותר נקי  יותר זול  יותר כשר

פראייר מי שהולך לשוק!

תמיד תצאו בזול.
נותנים

למחיר לדבר!

כביש נתב"ג – פ"ת, צומת הטייסים
שעות פתיחה: א'-ב' : 10:00-22:00, ג'-ד': 10:00-23:00, 
ה': 10:00-24:00, ו': 7:30-13:30, מוצ"ש: 19:30-22:00

מחלקת פרות וירקות
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מאת: אלי שניידר

מזמין  השואה,  ולהנצחת  לחקר  לתיעוד,  העירוני  המרכז 
הכללי,  הקדיש  יום  בעצרת  ולהשתתף  לציין  הציבור  את 
שרת  באולם   19:30 בשעה   19.12.15 במוצ"ש   שתתקיים 

בבנין העירייה.
תלמידות  ידי  על  זיכרון  נרות  שישה  הדלקת  בתוכנית: 
ותפילת  העירוני,  במרכז  מתנדבות  אשר  פיינשטיין  חט"ב 
"ק-ל מלא רחמים" מפי מר אהרון שכטר ניצול שואה בעצמו.

הרב  ברוורמן,  איציק  עו"ד  העיר  ראש  דברים,  יישאו  כן 
וראש מנהל  סגן ראש העיר  הלוי,  מיכה  הראשי לפ"ת הרב 
התרבות עו"ד איתי שונשיין,  יו"ר המרכז העירוני לתיעוד, 
לחקר ולהנצחת השואה מר משה פלדמר וראש אגף לקשרי 

תושבים- מנהלת הגמלאים מר אשר שוקר.
 - לו"  "אחכה  המופע  יעלה  הערב  של  האומנותי  בחלקו 
תמיר  ד"ר  הרב  בהשתתפות  השואה,  מאפר  שעלו  שירים 

גרנות, נגן הקלרינט חיליק פרנק, ושירה: עקיבא תורג'מן.
למיכלה  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים  חופשית,  הכניסה 
אשר, מנהלת המרכז העירוני לתיעוד לחקר ולהנצחת השואה.

השנה  גם  יתקיימו  הלכות  שונה  הכנסת  בבית  כן,  כמו 
תפילות מיוחדות ליום זה בט' בטבת, יום שני 21.12, בשעה 

.19:00

במוצ"ש הבא תתקיים עצרת יום הקדיש 
הכללי באולם שרת  בתוכנית: תפילת 
ק-ל מלא רחמים, הדלקת נרות זיכרון 

לנספי השואה וחלק אומנותי מיוחד על 
שירים שעלו מאפר השואה

שר השיכון והבינוי, יואב גלנט, הגיע לביקור עבודה בפתח תקווה  גלנט: 
"גם אם דבריו של ברוורמן בנושא סירקין אינם פופולאריים, הרי שמדובר 

באמירות נכונות ואמיצות"

זוכרים את 
הנספים

שר הבינוי בפתח תקווה

מאת: מנדי קליין

במיל'  האלוף  והבינוי,  השיכון  שר 
יואב גלנט וצוות מורחב ובכיר ממשרדו, 
תקוה  פתח  בעיר  השבוע  התארחו 
והשתתפו בדיון מקצועי שנערך באולם 

מועצת העיר. 
בביקורו בפתח תקוה צירף השר, בין 
אגף  מנהלת  גנון,  עינת  הגב׳  את  היתר, 
התחדשות עירונית ואת מר אמגדי דוד, 
מתכנן המחוז של רשות מקרקעי ישראל. 
קיבל  והבינוי  השיכון  משרד  כזכור, 
בנושא  לטפל  המנדט  את  מהממשלה 
הביאה  המשרד  ומעורבות  הבניה 
במסגרת  הארץ.  ברחבי  רבים  להישגים 
הסוגיות  השר  בפני  הוצגו  הדיון 
פתח  העיר  מתמודדת  איתן  העיקריות 
ובתוכן,  האחרונות  בשנים  תקוה 
יוספטל,  בשכונות  עירונית  התחדשות 
לפינוי  תוכניות  עשר  ושעריה,  עמישב 
בסיוע התקצוב  והצורך  בינוי מאושרות 
שלהן, השתתפות בבניית מוסדות ציבור 
בנושא  והשתתפות  הוותיקות  בשכונות 

שיקום חזיתות מרכז העיר והשוק.
מענה  מתן  מהשר  ביקש  העיר  ראש 
לרבות  עצמה,  בעיר  כוללים  לצרכים 
העתידית  בבנייה  להשתמש  האפשרות 
התחדשות  ביצוע  לצורך  בסירקין 

עמישב  יוספטל,  בשכונות  עירונית 
ושעריה.

לכל  והורה  לבקשה  נעתר  גלנט  השר 
את  בפניו  להציג  המעורבים,  הגורמים 
תקוה  פתח  העיר  של  הכוללת  התוכנית 
המיועדת  הבנייה  תוכנית  את  שתכלול 
על  דגש  שימת  תוך  סירקין,  במתחם 
פתרונות תחבורתיים לעיר ולאזור כולו. 
דבריו  אם  "גם  כי  השר  ציין  זו  בנקודה 
אינם  סירקין,  בנושא  העיר  ראש  של 
באמירות  שמדובר  הרי  פופולאריים, 
נכונות ואמיצות, וצריך להדגיש את זה, 
רואים דברים  על אף שאנחנו כממשלה 
שמתנגש  דבר  כללי,  מערכתי  באופן 
שראש  וטוב  המקומיים  הצרכים  עם 
העיר עומד על דעתו ומציג את הדברים 
בבהירות". השר הוסיף  "האחריות שלנו 

איש  מיליון  רבע  על  כולל  למבט  היא 
יחידות  עוד  רק לספק  ולא  בפתח תקוה 

מגורים".
סוכם  גלנט  השר  בהנחיית  כן,  כמו 
עמידר,  חברת   ,2016 בשנת  שכבר 
בשיתוף עיריית פתח תקוה, תחל בשדרוג 
יש  שבה  יוספטל,  בשכונת  משמעותי 
לחברת עמידר כמה מאות יחידות דיור. 
הבניינים  מתחם  כל  את  יכלול  השדרוג 
והדירות של עמידר, כולל דירות שאינן 
המרחב  את  ובנוסף,  החברה  בבעלות 

הציבורי הסובב את השכונה.
ראש העיר איציק ברוורמן הודה לשר 
בקידום  המידית  הנכונות  על  ולצוותו 
פרויקטים עירוניים וכן לבני זהבי, חבר 
הנהלת העיר, שסייע בקידום המפגש עם 

השר.

השר גלנט בביקורו בפ"ת                              )צילום: לשכת דובר העירייה(

ט"ו בכסלו תשע"ו 27/11/15 עריכה: הילה פלאח צרכנות
hila@kav-itonut.co.il

מתחדשים
 NUXE

מותג הדרמו-קוסמטיקה 
המבוסס על תמציות פרחים 
וצמחים הנמכר ביותר בבתי 

המרקחת בצרפת במבצע מפנק 
במיוחד: 40% הנחה על מגוון 

מוצרים. המבצע יתקיים 
עד 25.11.2015 

ברשת סופר-פארם

40% הנחה ברשת כיתן על 
מגוון פריטים מקולקציית 

סתיו חורף 2015-16, בלעדי 
לחברי מועדון ולמצטרפים 

חדשים. בתוקף בתאריכים -26
28.11.2015 או עד גמר המלאי. 

המבצע יתקיים בכל סניפי 
כיתן וגולף&קו

לרגל חנוכה SABON  גאה 
להשיק קולקציית נרות חדשה 
שתמלא את הלב והבית באור  

שמחה ואהבה. הקולקציה כוללת 
5 נרות חדשים: נרות חגיגיים 

בכוס זכוכית, בארבעה ניחוחות. 
מחיר: 24 ₪ 

 Live Irresistible
Givenchy הבושם החדש 

לנשים מבית ג'יבנשי, 
מתקתק ומתובל. 

מחיר: 349 ₪ 75 מ"ל

בושם חדש לאישה 
מבית ג'וסי קוטור. הבושם 

נפתח עם שילוב פירות 
בשלים ועסיסיים ומשתלב 
עם תערובת של גרדנייה 

ועץ קשמיר. מחיר: 329 ₪ 
100 מ"ל

 GOLF & Co 40% הנחה ברשת
על מגוון פריטים בקולקציית הבית 

לסתיו חורף 2015-16 בלעדי לחברי 
מועדון ולמצטרפים חדשים. בתוקף 

בתאריכים 26-28.11.2015 
או עד גמר המלאי

פופאפ העודפים של 
"שקל-בית מותגים" נפתח 

מחדש, המכירה תתקיים בימים 
א-ה בין השעות 9:30-16:30 
ברח' הסדנא 3, אזה"ת חולון, 

חניה חופשית במקום. תחתיות 
  Corelleבתפזורת של חברת

מבית קורנינג החל 
מ-5 ₪ ועוד

בתום שנה וחצי של פיתוח, 2.860 פריטים 
בקטגוריות מוצרים שונות, 354 נקודות מכירה 

ועשרות אלפי לקוחות מרוצים, ב'שמחונים' 
מאמינים שהגיעה העת לעלות שלב ומציגים 

 - Uniqe את גרסת הפרימיום: סדרת
פרווה אמיתית וזהב טהור. 

מחיר: 179 ₪

טלפארמה, בית המרקחת 
המקוון המוביל בישראל, 

מציגה: נעלי בית חורפיות עם 
רפידת ויסקו המתאימה את 

עצמה לכף הרגל. מידות: 
 XS (35-36)- XL (44-46)
מחיר: 99.9 ₪ עד 129.9 ₪ 
www.telepharma.co.il

בכנס השנתי של האיגוד 
לאלרגיה אימונולוגית קלינית: 

רשת פריד לשינה טובה הציגה 
 Breath- את סדרת מוצרי ה
free הנותנים הגנה מושלמת 

לאלרגים לקרדית הבית 
וחומרים אלרגיים.

 FACTORY 54 WINTER :
SALE : 25% הנחה על 
הפריטים המשתתפים 

במבצע מקולקציית הנשים 
והגברים לעונת סתיו חורף 

16-2015 של מעצבים 
בינלאומיים.  בתוקף עד 

ה-17.12.2015

עמינח בשיתוף אורלי רובינזון 
משיקים ספר עיצוב חדש: 

"מעצבים חדרי שינה"- קולקציית 
חדרי שינה מעוצבים פרי עיצובם 

של אדריכלים ומעצבי פנים 
המובילים בתחומם. הקולקציה 

והספר יהיו זמינים לקנייה ברשת 
עמינח סנטר. בחודש הקרוב 

במחיר של 119 ₪

חורף חם ומתוק בקפה קפה
קפה  בארץ,  הגדולה  הקפה  בתי  רשת 
חורף  משקאות  תפריט  משיקה  קפה, 
 – פינוקים  שוקולטה  מיוחדת:  במהדורה 
משקה חם בעל שלוש שכבות לבן-חום-
לבן בתוספת  ושוקולד  לבן של שוקולטה 
בוטנים  קרמל  מתוקה.  וקצפת  מרשמלו 
של  נגיעות  עם  עשיר  קרמל  משקה   –
בוטנים מסוכרים. סיידר דובדבנים – סיידר 

חם, בטעם פירותי חמצמץ-מתוק ואם מקל קינמון. ניתן לשדרוג עם יין 
ניר  הרשת,  שף  על-ידי  הורכב  החדש  החורף  משקאות  תפריט  אדום  
קפה",  "קפה  של  הקבוע  בתפריט  החמים  למשקאות  ומצטרף  מזרחי, 
 וביניהם: פרנץ' ונילה קוקוס, סחלב חם, דואט שוקולד, מקיאטו וקפוצ'ינו.

מטעמי חורף מהבילים ב-5 ₪ בלבד 
ויוצאת  בדרכים,  הנוסעים  לכם  לדאוג  ממשיכה  "סונול" 
חורף  מטעמי  החורף:  את  לכם  שיהביל  חמים  במבצע 
חם"  "חורף  במסגרת  בלבד.   ₪ ב-5  לאכילה  ומוכנים  חמים 
חמים וקינוחים  משקאות  מרקים,  ללקוחות  ימכרו   בסונול 

חברת  של  ניחוח  ומלאי  עשירים  מרקים  כוללים  המטעמים   .₪  5 ב- 
"קנור": מרק עוף, מרק עגבניות, מרק פטריות ומרק ירקות, כולם עם 

עמוסי אטריות ומלאים בטעם, 
הראשית  הרבנות  בכשרות 
חיפה. ובפינת הקינוח- סחלב 
מתוק בטעם נפלא של חברת 
במהדורה  המיוצר  "קנור", 
משמר,  חומר  ללא  מוגבלת, 
גלוטומט  מונסודיום  ללא 
בכשרות  מאכל.  צבעי  וללא 
בד"ץ העדה החרדית . היכנסו 
 "sogood" הנוחות  לחנויות 
במטעם  ליבכם  את  וחממו 

מהביל להמשך יום נפלא. 

"משנת רפאל": מהפכה בלימוד המשנה בימינו
לפני  זצ"ל הסתלק  רפאל פרנסיס  המחבר הרב 
רבי  המשניות  מסדר  של  פטירתו  ביום  שנים,   7
ועמוד  התלמוד  יסוד  המשנה,  הנשיא.  יהודה 
להמוני  אותה  שקירבו  למפרשים  זכתה  ההלכה, 
הרמב"ם  פרוש  שבהם:  המפורסמים  העם. 
מברטנורא,  עובדיה  רבנו  פרוש  למשניות,  
ליפא  טוב  יום  הרב  של  טוב"  יום  ה"תוספות 
לפני  וטובים.  רבים  פרושים  ועוד  מפראג,  הלר 
רבי  של  המונומנטלי  לפרושו  זכינו  שנים  כיובל 
פרוש  לעם.  המשנה  את  שפתח  קהתי,  פנחס 

אלא  הדברים,  בפשט  רק  לא  הצטיין  רבים,  לנחלת  שהפך  קהתי, 
רפאל  רבי  בא  בפלפול.   קלה  נגיעה  ואפילו  עומק  של  במימד  גם 
הכותל,  רב  זצ"ל,  גץ  יהודה  הרב  המקובל  של  חתנו  זצ"ל,  פרנסיס 
סידרת  לכולם.  המצוי  לספר  המשנה  להפיכת  חשוב  נדבך  והוסיף 
באותיות  רב,  בהידור  מודפסת  רפאל"  "משנת  משנה  סדרי  ששה 
ששת  סט  והעיון.  הלימוד  הקריאה,  על  מאוד  המקלות  לעיין,  נעימות 
לסייע  מיועדות  ההכנסות  וכל  עממי  במחיר  נמכר  המשניות  כרכי 
03-5376771 להזמנות:  אל'.  בית  המקובלים  'ישיבת   בהחזקת 

אוסף החנוכיות הגדול בעולם 
החנוכיות  אוסף  מצוי  ישראל  במוזיאון 
הגדול בעולם. האוסף כולל כאלף חנוכיות 
באגף  ישראל.  וקהילות  עדות  משלל 
לאומנות ותרבות יהודית ייחשפו המבקרים 
למעלה  של  מרשימה  לתצוגה  במוזיאון 
ממאה חמישים חנוכיות, כשרות להדלקה. 
מדי  המוזיאון  יפעיל  החנוכה  ימי  במהלך 

סדנאות אמנות  דיומא:  בעניני  לילדים  יצירה  תכנית  הנוער  באגף  יום 
סדנאות  וחנוכיות,  מיוחדים  סביבונים  מעוטרים,  שמן  נרות  ליצירת 
ייצוג נכבד לכל  יש  ועוד.  בתצוגת החנוכיות  מיחזור ליצירת חנוכיות, 
גרמניה,  מאיטליה,  חנוכיות  היהודית:  בפזורה  העתיקות  הקהילות 
אוסטריה, צרפת, הולנד, ספרד, מרוקו, תימן, סוריה, עיראק, אלגי'ריה, 
ערים   – אוקראיינה  פולין,  רוסיה,  ג'רבה,  הכהנים  אי  בעיקר  תוניסיה 
ועוד.  לבוב  ברדיטש'ב,  זיטומי'ר,  החסידות:  לצמיחת   מקום  ששימשו 
ישראל  ולעדות  לקהילות  מסע  למעשה,  מהווה,  החנוכיות  "תצוגת 
השונות כפי שהן משתקפות בחנוכיות", אומרת גב' ר. צרפתי, אוצרת 
במחלקה ליודאיקה.  הסביבונים המסורתיים לחנוכה אף הם תופסים 

מקום של כבוד בתצוגה ומשלימים עם  את אווירת ימי החנוכה.  

מארזי ממתקים לדמי חנוכה 
לקראת החנוכה, עלית חבילות שי 
מגוון  מציגה  שטראוס,  מקבוצת 
נרות,  לילדים:  צבעוניים  מארזים 
מלאים  כולם  חנוכיות..  סביבונים, 
כמיטב  והפתעות  עלית  בממתקי 
המסורת של חנוכה, מארזי חנוכה 
עם  ומתוקים  מאויירים  צבעוניים, 
סוכריות  מקופלת,  עלית:  ממתקי 
ג'לי,  סוכריות  מרשמלו,  טופי, 
זמן  פסק  כף,  כיף  טעמי,  חטיפי 

החרדית העדה  בד"צ  בהכשר  כולם  המארזים  מתוק.  לחנוכה   ועוד. 

4 עובדות מעניינות על מותג המשקאות -RC קולה
 Hatcher בשם   צעיר  רוקח  ע"י  הומצא  קולה   RC מוגז  משקה   
הוריו  בבית  החנות  במרתף  החדש  הטעם  את  שרקח   Claude
לראשונה  הושק   –  (1954) תשי'ד  בשנת    ג'ורג'יה.   שבקולומבוס 
החל  לראשונה   –  (1964) תשכ''ד  ובשנת  בפחית  קולה    RC משקה 

שלב מילוי הקולה בפחית עשויה מאלומיניום. בשנת תשמ''ג  
נטולת  קלוריות,  דלת  קולה  לראשונה  הושקה   –  (1983)
לראשונה  הושק  קולה   RC המותג    נתרן.  ונטולת  קפאין 
לשוק  להחדיר  הייתה  המטרה   .1995 בשנת  בישראל 
אלטרנטיבה  שמהווה  אמריקאי  קולה  מותג  הישראלי 
שוות ערך למותגי הקולה הקיימים בשוק, בדגש על מוצר 
הוא  היום  קולה   RC במיוחד.  אטרקטיבי  במחיר  איכותי 

ונמצא  בישראל,  בגודלו  השני  הקולה  מותג 
  בארץ.  הגדולים  והסופרים  הרשתות  בכל 
קולה   RC-ה משקה  הפך  האחרונות  בשנים 
למותג המוביל בעולם השמחות החרדי,  תחת 
קולה   RC בשמחה',  'להיות  המבטיח  הסלוגן 
בראשות  מהדרין'  'בד"צ  בכשרות  מתהדרת 
הגר"א רובין שליט"א וכשרות 'מהדרין רחובות' 

בראשות הגר"ש הכהן קוק שליט"א.

חיסכון לא נגמר בקניה זולה
לשימור  שימושים  בטיפים  החסד'  'נתיב 
הקניה לאורך זמן:  הקפאת פיתות  ולחמים 
להקפיא  רצוי  לוואי,   טעם  למנוע  כדי   –
סופג  בנייר  לעטוף  היטבו  אטומות  בשקיות 

לפני אטימת השקית מחדש. כך המאפים יישארו רכים וטריים גם אחרי 
ההקפאה.  עוגה טרייה מהתנור – יש לעטוף את העוגה בשכבה אחת 
של ניילון נצמד, חוררו בעדינות, הניחו מעליו שכבת נייר סופג ועטפו 
שנית בניילון נצמד ו...העוגה טרייה כאילו יצאה הרגע מהתנור.@ ישנם 
עדינים  ופירות  ירקות  בעיקר  בשבילם,  "בריא"  אינו  שהקירור  ירקות 
בקערה  לשמרם  תוכלו  ובננות.  משמשים  נקטרינות,  קישואים,  כמו 
בחוץ. @ מלפפונים טריים תמיד – יש לעטוף היטב כל מלפפון בנייר 
נצמד ולאחסן במגירת הירקות. יש להקפיד לא לשמור אותם יחד עם 
העגבניות. @ פירות טריים לטווח זמן ארוך - החזיקו במקרר קערית 
קטנה עם מלח גס או מלח לימון. החליפו את תכולתה כל 3 חודשים, 
מה שעוזר למניעת הלחות המצטברת במקרר ומזיקה מאוד לתוצרת. 
 בתהליך הכשרת מוצרי הבשר הם מוזרקים במנות מים ולכן בעת 
ונוצר שכבות קרח מסביב שמשפיעים   נוזלים  ההקפאה נאבד כמות 
נוזלים  על טעמם ומרקמם של מוצרי הבשר. בכדי למנוע הצטברות 
נוספים וטעם לוואי מומלץ להקפיא את מוצרי הבשר בוואקום. חלב 
עמיד – הטמפרטורה במקרר משתנה בין המדפים, למגירות ולדלת. 
דלת המקרר, שבה לרוב נשמר החלב, היא המקום החמים ביותר ולכן 
גם המקום הכי פחות מתאים לאחסון חלב. עדיף לאחסנו מעל מגירת 

הירקות שם המגירה הקרה ביותר במקרר.

בואו למבצע תרומות שיער 
מבצע תרומות שיער, לטובת נשים נערות 
ביום  אי"ה  יתקיים  סרטן,  חולות  וילדות 
רביעי י"ג כסליו תשע"ו (25 בנובמבר) בין 
השעות 6  עד 9 בערב, במרכז יום "זכרון 
מנחם", רח' ליאו ויסמן 10 בסמוך לאולמי 
אפשרית  שיער  תרומת  בירושלים.  נוף 
ובנות בלבד  נשים  ע"י  ומעלה  מ-30 סמ' 

והיא מתבצעת ע"י ספריות מקצועיות המאיישות את עמדות ההתרמה 
נושאת  בהגרלה  תיכלל  שיער  תורמת  כל  מנחם".  "זכרון  יום  במרכז 
זו השנה השלישית  יקרי ערך. מבצע התרמת שיער, מתקיים  פרסים 
מנחם  זכרון  יום  למרכז  בנוסף  פנטן.  והמותג  מנחם"  "זכרון  ביוזמת 
השיער  הארץ.  ברחבי  מספרות  בכ-400  המבצע  מתקיים  בירושלים, 
וחלוקתן  פאות  לייצור  מיועד  השנה  ימות  ובכל  המבצע  בימי  הנתרם 

חינם לנשים, נערות וילדות חולות סרטן.

מ ה י ו ם, תתחילו להתרגל לשמוע לארנק שלכם
דייייי מספיק להפציץ מחירי ביטוח לנהגים צעירים וחדשים 

רק ב- ״אס - סוכנות לביטוח״ הכי זולים הכי שווים ללא מתחרים!!! 
לקבלת הצעת מחיר התקשרו   09-862-99-33            

ביטוחי רכב
לנהגים חדשים וצעירים מגיל 17 הכי זול בארץ!!!

בהנהלה חרדית

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

03-5796643

דואגים לך!
קוראים יקרים

באם נתקלתם בבעיות הפצה, נא דווחו לנו

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים

בבית שמש

בחולון בת ים

באלעד



)14.12.15 - 3.12.15(, בכל יום יזכו שלושת  תקופת המשחק בין התאריכים כ"א בכסלו עד ב' בטבת 
המתקשרים שענו נכונה על מירב השאלות במהירות הגבוהה ביותר באותו יום, מוגבל לפרס אחד לכל 

 BSD בית אב, בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי גל אורן

תנובה מאחלת חנוכה שמח לכל בית ישראל

03-6133555

טלמסר: 03-3739000

עונים בזריזות 
על מגוון שאלות

 בכל יום 3 זוכים בחבילת 
מוצרי חלב של תנובה 

רוצים לזכות בחבילת מוצרי חלב של תנובה?
מתקשרים 
לטלמסר 
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ועל הניסים


במרכז חסידות מישקולץ בפתח תקוה, הולכות 
של  האדיר   המעמד  לקראת  ההכנות  ונשלמות 
גווני  מכל  ישראל,  בית  להמוני  ניסא'  'פרסומי 
מרן  קדושת  כבוד  מעלה  בו  הציבורית,  הקשת  
הרוחני  מנהיגה   – האדמו"ר ממישקולץ שליט"א 
של העיר, את אבוקת נר החנוכה על חנוכיית כסף 
מקרבים  כשדבריו  החג,  מהות  את   ומסביר  ענק 

המונים לאביהם שבשמים.
שבת  במוצאי  המסורתי  המעמד  יתקיים  השנה 
חנוכה הקרוב - פרשת מקץ ל' כסלו 12.12.15 במרכז 
חסידות מישקולץ ברחוב סלנט 8 שבמרכז העיר פתח 
תקוה, בשעה 8:00 בערב, בו נוטלים חלק כמידי שנה 
הארץ,  חלקי  מכל  הבאים  וטף,  נשים  אנשים,  אלפי 
לחזות בזיו קודשו של האדמו"ר, להתבשם מתורתו 

ולהיוושע מפיו.
את  האדמו"ר  מחלק  עת  לשיאו,  מגיע  המעמד 
כל  ומברך  בסגולתם  הידועים  הברכה"  "מטבעות 
אחד באופן אישי. כידוע, נושעים רבים מידי שנה 

בעת רצון זו  בכל משאלות ליבם.
שיחת היום בעיר, הוא שמחת הבריתות בחודש 
האחרון בו נראה מרן האדמו"ר ממישקולץ משמש 
מזה  בנים  חשוכי  זוגות  וכמה  כמה  אצל  כסנדק, 
שנים, שהתברכו מפי קודשו של האדמו"ר בחנוכה 

קידושין  מסדר  האדמו"ר  נראה  כן  כמו  אשתקד. 
מפי  שהתברכו  זיווג,  מעוכבי  זוגות  מספר  אצל 

ונושעו.  אשתקד  בחנוכה  האדמו"ר  של  קודשו 
ישועות פלאיות אלו מצטרפים לשורת המופתים, 

שעורך  הקבועה  הקהל  קבלת  בעת  המתגלים 
מעצתו  ולשמוע  להתברך  הבאים  לכל  האדמו"ר 

מכל קצוות הארץ.
בשנה  להשתתף  הוא  אף  שזכה  השורות  כותב 
עיניו  לנגד  עומד  המסורתית,  בהדלקה  שעברה 
חולה  ילד  עם  בוכים  הורים  נגשו  בו  מרטיט  רגע 
במחלה הנוראה ר"ל, האדמו"ר שם מבטו על הילד 
והתבטא "מחלתך תיעלם כלא היה". השבוע זכיתי 
כשהוא  ילד  לאותו  ה'חלאקה'  בשמחת  להשתתף 

בריא ושלם שש ושמח!   
מגאוני  כאחד  אף  ידוע  ממישקולץ,  האדמו"ר 
הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל 
עולם התורה והישיבות, ורבים נושעים ממנו בכל 

מיני ישועות בכוח התורה שבו.
תקוה  פתח  בעיר  הקים   שליט"א,  האדמו"ר    
שדרכם  וחסד,  חינוך  תורה,  של  אדירה  אימפריה 
פתח  בעיר  אדירה  רוחנית  מהפכה  התחוללה 
רשת  נמנים,  המפוארים  מוסדותיו  בין  תקוה. 
החינוך מישקולץ לגיל הרך, תלמוד תורה, ישיבה 
דין  בית  אברכים,  כוללי  גדולה,  ישיבה  לצעירים, 
ומהודרת  חזקה  כשרות  ומערכת  מישקולץ  צדק 
לצידה, המעניקה כשרות מהדרין לעשרות גופים, 
ובתי עסק בפתח תקוה ומחוצה לה, מה  מפעלים 
שהפך אותה לכשרות החזקה והפופולארית ביותר 

בעיר.










 מגוון מבצעים נוספים
בנקודות המכירה הנבחרות

שלישיית קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גר'×16 יח'

מארז זוג שוקו תנובה
1 ליטר×2 יח'

מארז זוג צפתית 5%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 240 גר'×2 יח'

מארז זוג באדי 
500 גר'×2 יח'

 חרמון 16%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 420 גר'

קרם צמחי לבישול
250 מ"ל

וחסכונית!באריזה חדשה

חדש על המדףובישול פרווההסמכת מרקים, רטבים מתאים לרטבי פסטה, 

מארז זוג שוקו 
תנובה

1 ליטר×2 יח'

 החל מי"ח בכסלו תשע"ו )30.11.15(. עד גמר המלאי.
בחנויות הנבחרות בלבד *ההנחות או המבצעים הסופיים 

יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי
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חנוכה ב"מנורת המאור"
במעמד מרגש ורב רושם חגגו השבוע תלמידי ביה"ס תיכון החרדי "מנורת המאור" בפ"ת בליווי הוריהם את מסיבת 
חנוכה באולמי "היכל שלמה"  במעמד השתתף הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, שאמר: "במנורת המאור 

מדריכים את התלמידים בדרך תורה ויראה, וזה העיקר שמלווה את האדם כל ימי חייו"

מאת: מנדי קליין

של  התורה  חכמי  מועצת  חבר  במעמד 
תנועת ש"ס הגאון הגדול רבי שמעון בעדני 
שליט"א  כהן  ששון  הרב  הגאון  שליט"א, 
ראש כולל אהל רחל ורב שכונת כפר אברהם, 
יו"ר סיעת ש"ס ח"כ יואב בן צור, ראש העיר 
פ"ת  רה"ע  מ"מ  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד 
הרב אוריאל בוסו, סגן רה"ע ראש העין הרב 
יעקב אדמוני, מנכ"ל רשת אמי"ת ד"ר אמנון 
שוקר,  אשר  הרב  העיר  הנהלת  חבר  אלדר, 
מנהלי ביה"ס אילן חממי והרב יוחנן חוברה, 

אנשי צוות ומפקחי משרד החינוך.
לבבות  את  מצית  המאור  מנורת  ביה"ס 
ונתקלו  רבות  מסגרות  שעברו  ישראל  נערי 

בחיוך  באהבה  בסובלנות  הסתגלות.  בקשיי 
ובמקצועיות.

80% מתלמידי מנורת המאור זכו לתעודת 
בגרות דבר שהביא לפתיחת מכללה לטכנאים 
 20 לומדים  בה  תקשוב  במגמת  ולהנדסאים 
יכולת  בעלי  כהנדסאים  ומסיימים  תלמידים, 
השתלבות בתעשייה בכבוד ולבנות משפחה 
על אדני התורה ודרך ארץ. ההצלחה הביאה 
 80 השנה  נקלטו  שמתוכם  פניות  ל1700 
לצמיחה  ביה"ס  את  המביא  דבר  תלמידים 

ב-4 השנים הקרובות ל400 תלמידים.
בנשיאות  ש"ס  תנועת  ע"י  הוקם  ביה"ס 
מועצת חכמי התורה ובהדרכת הרב המקומי 
הגאון הרב ששון כהן שליט"א ורשת אמי"ת 
המנכ"ל  של  הרב  בעידודו  רבות  שתומכת 

ד"ר אמנון אלדר.
פתח  שליט"א  בעדני  שמעון  רבי  הגאון 
השמן  פך  שמירת  וחשיבות  חיזוק  בדברי 
הטהור שהיא התורה  הקדושה ויראת שמים. 
הרבים  את  המעטים  נצחו  שבחנוכה  "כמו 
אסור  התלמידים  גם  כך  הקשיים  כל  אף  על 
מצליחים  שהם  רואים  ואנו  להתייאש,  להם 
וביה"ס מנורת המאור מדריכים אותם בדרך 
האדם  את  שמלווה  העיקר  וזה  ויראה  תורה 

כל ימי חייו".
רשת  ומנכ"ל  צור  בן  יואב  הרב  ח"כ 
הרב  רה"ע  ומ"מ  אלדר  אמנון  ד"ר  אמי"ת 
אוריאל בוסו יצאו בהכרזה משוטפת שכולם 
מתחייבים ששנה הבאה יוקם ביה"ס בסיועם 
המשותף שיענה לצרכי הנערים מתוך ראיית 

צמיחת ביה"ס ל-400 תלמידים, כולם רואים 
במנורת המאור כספינת דגל ארצית שמביאה 

להצלחה במסגרת הנוער החרדי.
על  סיפרו  והוריהם  ביה"ס  תלמידי 
התקדמותם בלימודים ובדרך ארץ והצלחתם 
והמיוחד  הרב  בסיועם  הקשיים  כל  אף  על 
נשירה  אין  שכמעט  החינוך  צוות  של 
את  באהבה  מקבלים  והתלמידים  מביה"ס 
הדרך שמורים להם רבותיהם ומוריהם. בפן 
האומנותי הופיע הרב מיכאל לסרי שליט"א 
נעימה  בדרך  חינוכיים  מסרים  שהעביר 
החשובים  והאורחים  והתלמידים  ההורים 
הרוח  התרוממות  תחושת  תוך  נרגשים  יצאו 

והוקרה רבה להנהלה ולצוות החינוכי.

בריף מס‘: 508 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  חנוכה מודעה-משפחה-1 תאריך: 6.12.15

מבצע חנוכה בבאדג'ט!
שוכרים רכב ל-3 ימים ומקבלים

את היום הרביעי מתנה!

budget.co.il

הרביעי
דמי חנוכה!

 H ,J ,F ,X המבצע בתוקף להשכרות עד ו' טבת תשע"ו (18.12.2015). המבצע על רכבים מקבוצות
בלבד. מקסימום 2 הטבות בהשכרה אחת. המבצע בהשכרות יומיות ולא להשכרות חודשיות. במידה 
ויום השבת בין ימי ההשכרה, יום השבת יהיה ללא חיוב. אין כפל מבצעים. בתוקף בכפוף לתקנון. 

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

חנוכה�שמח!

מהרו, הגשת הבקשות 

בסניפי הדואר 

עד ה - 29.12.15

משרד האוצר
*4954taxes.gov.il !שווה לבדוק

כבר בדקתם האם אתם זכאים* למענק עבודה? 

מאות אלפי עובדים בישראל, 
זכאים למענק עבודה של עד 

אלפי שקלים בשנה! 

היכנסו לאתר רשות המסים ובדקו אם 
גם אתם זכאים למענק ובאיזה סכום.

לידיעתכם, הזכאות למענק מושפעת 
מהכנסת בן הזוג.

* בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,750 שקלים 
בחודש,  ייתכן שגם לכם מגיע מענק עבודה!

זכאים למענק - מי שגילם עולה על 23 ויש להם ילדים,
או שגילם מעל 55 ועומדים בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

הגר"ש בעדני שליט"א ושאר הרבנים החשובים במסיבת החנוכה ב"מנורת המאור" )צילומים: גבי בוטייל(



להשיג בסניפי ״אושר עד״ ובחנויות המובחרות
שיווק: 073-2792300  |  050-3232770

יש למה לצפות...
גם למטעמים שלך מגיע לשמוח!

קישוטים מפתיעים בשלל צורות, צבעים וטעמים
מבית ליבר׳ס. חנוכה צבעוני ושמח!
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מאת: פישל רוזנפלד

'החטיבה  נגד  גפני   – בראש  ראש 
להתיישבות': קרב עיקש מתנהל בין חה"כ 
להתיישבות  החטיבה  לבין  גפני  משה 
ניסה  שעבר  בשבוע  שכבר  גפני  יהדות. 
לעצור את הליך החקיקה של 'חוק החטיבה 
להתיישבות', בטענה כי המתיישבים "לקחו 
והעבירו  החרדיות,  מהישיבות  הכסף  את 
לישיבות שלהם", המשיך את הקרב המר, 

מול קהל האלפים בבניני האומה.
בכינוס שנערך השבוע ע"י 'קרן התורה' 
א'  ברמות  החרדית  הקהילה  ידי  שעל 
היהודי':  'הבית  את  גפני  תקף  בירושלים, 
בתקציב  קיצצו  הקודמת  "בממשלה 
ותכננו השנה  ואיום  נורא  הישיבות באופן 
לקצץ עוד רבע, בציונות הדתית לא נפגעו. 
לנו   – שלהם  התעריף  את  הגדילו  פשוט 
העלו  ולהם  לנקודה  שקל  ל-240  הורידו 
עם  יחד  שותפים  היו  הם  שקל.  ל-1548 
לפיד. עכשיו שהכל חוזר בחזרה, תחזרו גם 
ב-2012",  בו  שהייתם  מקום  לאותו  אתם 
טען כלפיי הבית היהודי. את הדברים סיים, 
לא לפני שהבהיר: "הם רוצים להישאר עם 

כל הכסף הזה שהם לקחו מאיתנו".
של  בשבחם  גפני  האריך  היתר  בין 
"ראיתי  בממשלה:  האחרונים  הישגיהם 
תקציב  את  להוריד  אמורים  שהיו  ניירות 
תלמיד,  עבור  לשנה  שקל  ל-70  הישיבות 
נדבר על  שזה לא דבר של מה בכך. שלא 
הבטחת הכנסה לאברכים שהפסיקו את כל 
הבטחת  את  החזרנו  בחזרה.  והחזרנו  זה, 
הכנסה, החזרנו את תקציב הישיבות, ואני 
חייב לומר לכם היה לי היום ישיבה וישבנו 
על הנושא הזה. בממשלה הקודמת קיצצו 
ואיום,  נורא  באופן  הישיבות  בתקציב 

ותכננו השנה לקצץ עוד רבע".
נמצאים  אנחנו  לכם,  לומר  רוצה  "אני 
רוצה  ואני  תורה  בני  של  בקהילה  כאן 
היה  בניסו.  מכיר  הנס  אין בעל  כי  שתדעו 
צריך ועלול היה להיות בעוד כמה חודשים 
שבני התורה יקבלו צווי גיוס. לא שמישהו 
את  עוזב  היה  שמישהו  לא  מתגייס,  היה 
דבר  קורה  היה  לא  וחלילה,  חס   – התורה 
גורם.  היה  שזה  האנדרלמוסיה  אבל  כזה, 
הנושא שהיה צריך אולי להסתתר, אני לא 

להתקיים",  יכול  היה  הזה  שהערב  בטוח 
אמר גפני, בהתייחסו לנושא הגיוס.

בצלאל  חה"כ  כאשר  האש,  גבר  הבוקר 
גפני  את  תקף  היהודי'  מ'הבית  סמוטריץ 
פשוט  הוא  אבל  הלב,  "כואב  בחריפות, 
וגם  הקודמת  הקדנציה  לגבי  גם  שקרן. 
לגבי הקדנציה הנוכחית. זה נכון שישיבות 
שקל  אבל  יותר  מקבלות  גיוס  מעודדות 
אחד לא בא על חשבון הישיבות החרדיות. 
כסף  ש"ח  מיליון   40 הבאנו  השנה 
קואליציוני שלנו לתוך התקנה כדי לשפות 
מאוד  שלנו.  הישיבות  של  התוספת  על 
יקבלו  הישיבות  בחורי  שעל  רוצים  היינו 
1200 ש"ח אבל אנחנו לא מסוגלים כרגע 
לנהל אירוע כזה ביחס ל-120 אלף תלמידי 

ישיבות".
הדתי-לאומי  במגזר  סמוטריץ,  לטענת 
תורה,  הלומדים  ישיבות  בני  פחות  ישנם 
"מאחר  בהתאם  מתחלק  הכסף  ולכן 
בחורי  יחסית  מעט  יש  אצלנו  ולצערנו 
יודעים להשיג  זה משהו שאנחנו  ישיבות, 
אותו )40 מיליון ש"ח(. הצעתי לגפני לפני 
של  מדורג  למהלך  ביחד  ללכת  חודשיים 
דרישה להשוואת תקציב הישיבות לתקציב 
על  אותי  דחה  הוא  אבל  האוניברסיטאות 

הסף וטען שאין סיכוי".
והוא  במספרים  מבין  וגפני  שקר,  "זה 
"כבר  זה מצוין", טען סמוטריץ.  יודע את 
אגודת  של  הקואליציוניים  בהסכמים 
ישראל ושלנו כתוב שאצלנו יקבלו תוספת 
בישיבות  יפגע  לא  שזה  במפורש  וכתוב 
הוא  זה  של  הפשוט  והפירוש  החרדיות 
שאנחנו צריכים להביא כסף מהבית בשביל 
זה, וכך אכן זה עובד", חתם סמוטריץ' את 

דבריו.
גפני  בלשכת  הגיבו  הסערה  בעקבות 
בלי  המדינה  את  סוחט  היהודי  "הבית  כי 
החטיבה  לשמיים.  עיניים  ומגלגל  סוף, 
של  יישובים  רק  מתקצבת  להתיישבות 
התורניים  והגרעינים  הדתית  הציונות 
שלה. שאנשי הבית היהודי יבואו בטענות 
החוק  את  להעביר  מנסים  כשהם  לעצמם 
בניגוד להחלטה בוועדת השרים לחקיקה. 
היהודי.  בית  לאנשי  איננה שייכת  המדינה 
הם יעשו מה שהם שרוצים, ואנחנו נעמוד 

על המשמר".

גפני נגד 
החטיבה 
להתיישבות

חבר הכנסת משה גפני על 'הבית היהודי: "אין בעל 
הנס מכיר בניסו. הם היו שותפים של לפיד, הורידו 
לישיבות החרדיות והעלו לישיבות שלהם. שיחזרו 

לתקציב שהיה להם ב2012, הם רוצים להישאר עם כל 
הכסף הזה שהם לקחו מאיתנו"

משהו טוב קורה בתחבורה הציבורית

יותר הנחות, 
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ובכל הקווים!
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מודיעין  עיריית  ראש  קיבל  לכנסת",  ותגיע  הכל  "עזוב 
עילית יעקב גוטרמן קריאת S.O.S מהמקום הכי לא צפוי - 
לשכת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני. המזמן מעבר לקו היה 
ליטוב.  שמוליק  הוועדה,  יו"ר  של  מיוחדים  לעניינים  יועצו 
של  בעיצומן  גוטרמן  את  תפס  רביעי,  בצהרי  הזימון,  עיתוי 
הכינוי  עילית  )במודיעין  מראש  שנקבעו  עבודה  פגישות 
המדויק הוא: פגישות תעסוקה(. כמי שישב באותה משבצת 
אברהם  הרב  של  כהונתו  בתקופת  מיוחד  במעמד  יועץ  של 
רביץ ז"ל כיו"ר הוועדה, הבין גוטרמן תכף ומיד את חשיבות 

הפנייה, ביטל את הפגישות ביומן ועלה למשכן.
על זימונו של גוטרמן ללשכת גפני ניתן לומר כי חשיבות 
על  שבח  מילת  למצוא  יותר  קל  קיומה.  בעצם  היא  הפנייה 
יוסי שריד בעיתונות החרדית, מאשר לחלץ מפיהם של שני 
האישים המוכשרים הללו מילה טובה זה על זה – לפחות עד 
לאחרונה. גפני הצהיר כאן מפורשות לאחר הבחירות לרשויות 
מהעדינות  הייתה  וזו  דגל,  את  עוד  מייצג  אינו  גוטרמן  כי 

שבהתבטאויותיו. 
ביתר  עיריית  ראש  עם  ביחד  הוזמן  גוטרמן  תעסוקה'  'מר 
תחקיר  תוצאות  לפי  תחבורה'  )'מר  רובינשטיין  עילית 
'המערכת' בערוץ 2(, כדי לנסות ולקדם בהסכמה חרדית את 
הסדרת מעמד החטיבה להתיישבות. בקדנציית לפיד באוצר 
וסלומינסקי בוועדת הכספים, ישב גפני על ספסלי האופוזיציה 
שמועברים  העתק  תקציבי  את  שסיכם  קרס  עב  ספר  והכין 
דרך מכבסת החטיבה להתיישבות. המסקנות גובשו ונשלחו 
וסתיו  הוותיק  גפני  חתמו  עליו  ליועמ"ש,  משותף  במכתב 
בשעתו  כאן  הובא  הטענות  גדוש  המסמך  הצעירה.  שפיר 

בפרסום ראשון והקפיץ את כיתות הכוננות בהתיישבות. 
גפני חשף את השיטה, וגילה כיצד נתפרים מאות מיליונים 
במרכז  שהתיישבו  תורניים  גרעינים  כולל   - סרוגים  ליעדים 

בלתי  אפליה  פה  הייתה  שעברה  "בקדנציה  תל-אביב.  העיר 
גפני,  אומר  הגיוניים",  לא  גם בסעיפים  נתפסת של החרדים 
תשלומי  הציוניות  לישיבות  העבירו  הישיבות  "בתקציב 
ארבעה וחמישה. ראינו העברות כספיות אבסורדיות פי ארבע 
בתקציבי  חרדיות.  ישיבות  לעומת  ציוניות  לישיבות  וחמש 
העתק שהועברו לגרעינים תורניים לא נכללו חרדים. מסעיפי 
התקצוב המרכזיים ליישובים מעבר לקו הירוק, הודרו במכוון 
שוויון  נדרוש  הפעם  נגמר.  הזה  הסיפור  החרדיות.  הערים 
מלא לשתי הערים החרדיות הגדולות ביהודה ושומרון, ביתר 
עילית ומודיעין עילית". השורה התחתונה של גפני הקפיצה 
יישבו  לא  ורובינשטיין  שגוטרמן  "עד  הסמוטריצ'ים:  את 
הצעת  לכל  אתנגד  תקציבי,  שוויון  יש  שמבחינתם  לי  ויגידו 

הסדר של החטיבה להתיישבות".
אליה  דחופה  לפגישה  הובילה  גפני  של  הכוונות  הצהרת 
מצד  וגוטרמן.  רובינשטיין  החרדיות,  הערים  ראשי  זומנו 
המשפטן  הישיבה  את  הוביל  הכספים,  ועדת  יו"ר  החתן, 
שמוליק ליטוב. מצד הכלה, מועצת יש"ע, ניהל את המגעים 
גלש  ראשונה,  בפגישה  כנהוג  שלא  סמוטריץ'.  בצלאל  ח"כ 
המפגש גם לארוחת צהריים במזנון הח"כים. ניסיונות השידוך 
לא עלו יפה וכשהפגישה עלתה על שרטון )וסרטון רץ ברשת( 
בכל  ראיונות  בסבב  ופצח  מלאה,  בטן  עם  סמוטריץ'  יצא 

הערוצים החרדיים שהתמסרו כאילו היו ערוץ 7. 
סמוטריץ' שנתקל בפעם השנייה תוך חודש במארב מתוכנן 
נקלע במאבק  )למארב הראשון הוא  ועדת הכספים  יו"ר  של 
על מפת אזורי עדיפות לאומית(, התלונן שיו"ר ועדת הכספים 
מנסה לסחוט את המתיישבים. משעה לשעה, ככל שהערוצים 
 - הדיבור  וסגנון  הטון  הוחרפו  כך  יותר,  התמסרו  החרדיים 

שלתומנו סברנו כי נגמלנו מהם עם פרישתו של ינון מגל. 
זה התחיל בשאלה תמימה: "תמכנו בחוק הגיוס, למה גפני 

מפריע לנו בחוק ההתיישבות?", ונגמר במתקפת זעם. "זורע 
בערוצים  גפני  את  כינה  מצפון",  וחסר  שקרן  ושנאה,  פירוד 
החרדיים נציג המפלגה שמצפונה נקי מחוסר שימוש. בדרך, 
התקלקל גם המצפן של העיתונות החרדית החופשית. ההבדל 
בין הענקת זכות התגובה לדוברי הצד השני לבין פינוי הבמה 
במצב  לגפני.  סמוטריץ'  שבין  כמרחק  הוא  בלעדי,  לסולו 
אוהד  תקשורתי  סיקור  לקבל  לחלום  יכול  היה  גפני  הפוך, 
ובלתי מוגבל שכזה בכלי התקשורת שמזוהים עם המתנחלים. 

מלחמה גרעינית
סמוטריץ',  טען  המתמסרים,  החרדיים  לערוצים  בראיונות 
הקרוב  לח"כ  נחשב  שהוא  צדק,  של  מבוטלת  לא  במידה 
שאל.  הוא  בי?",  דווקא  נלחם  גפני  "למה  לחרדים:  ביותר 
יו"ר ועדת הכספים הסבירו השבוע, כנהוג במאבקי  בלשכת 
כנופיות, ש'זה לא אישי'. "סמוטריץ' לא היה בבניין בשנתיים 
האחרונות. הוא לא ישב בוועדות הכנסת בקדנציית בנט-לפיד 
נמצא מסלול  לפגוע בחרדים  בכל פעם שרצו  איך  ראה  ולא 

עוקף דרך החטיבה להתיישבות. 
"בבית היהודי דאגו לכך שבתקציב הישיבות, ישיבה ציונית 
לא  עדיין  זה  אבל  חרדית,  לישיבה  פרופורציה  בלי  תתוקצב 
בבית  שאלו  הישיבות,  בסעיף  לקצץ  כשבאו  אותם.  סיפק 
היהודי 'מה יהיה איתנו? הרי בעקיפין גם הישיבות הציוניות 
נפצה  אתכם  הייתה:  האוצר  פקידי  של  הנוסחה  ייפגעו' 

בחטיבה להתיישבות. 
"מאתיים מיליוני שקלים הועברו כסיוע לרשויות מקומיות, 
מתוכם כמאה וחמישים מיליוני שקלים למועצת יש"ע, כאשר 
לביתר עילית ולמודיעין עילית שמאכלסות כארבעים וחמישה 
הגיע  לא  הירוק  לקו  מעבר  שמתגוררים  מהתושבים  אחוזים 
שקל. הרי זה בלתי נתפס, ומדובר רק בקצה הקרחון. חמישים 
ושישה מיליוני שקלים הועברו לגרעינים תורניים כולל במרכז 
הארץ, בתל אביב ובחולון, ומתוך זה לא הועבר אפילו שקל 
החטיבה  שעניין  כך  על  עומד  גפני  חרדים.  לגרעינים  אחד 
לא  ראויה.  וחלוקה  אחרי שתהיה שקיפות מלאה  רק  יוסדר, 
יכול להיות שכאשר אנחנו מגדילים בהסכם הקואליציוני את 
תקציב הישיבות גם הישיבות הציוניות נהנות ועוד מתוקצבות 
את  כשמגדילים  זאת  ולעומת  יותר,  גבוה  נקודה  ערך  לפי 
לא  החרדית  ההתיישבות  להתיישבות,  החטיבה  תקציב 

מקבלת שקל".
שלפי  העובדה  זו  היהודי  הבית  ח"כי  את  שמרגיז  מה 
להיות  אמור  היה  בכלל  הכדור  הפרלמנטרי,  המשחק  כללי 
לא  להתיישבות,  החטיבה  הסדרת  חקיקת  שלהם.  במגרש 
עומד  שבראשה  חוקה  בוועדה  אלא  הכספים  בוועדת  נדונה 
ח"כ ניסן סלומינסקי. אלא שגפני טוען כי הוועדה שינתה את 
באקט  לחקיקה.  שרים  בוועדת  שאושר  ההסדר  הצעת  נוסח 
פרלמנטרי מתריס, הוא דחה את דיוני ועדת הכספים והתייצב 
לחקיקה  השרים  בוועדת  שאושר  "לנוסח  החוקה:  בוועדת 
הכניסו  היהודי  הבית  לתיקונים שאנשי  לא  אבל  מחויב,  אני 
בוועדת החוקה, ולכן נצביע נגד ההסדר", הוא הבהיר ונהנה 

מכל דקה. 
גפני מרשה לעצמו ללכת עד הקצה, מתוך הבנה שבמלחמה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ברית השפויים

"אם קוראים לי אני בא". מפגש הקצוות במזנון הח"כים. נראים מימין לשמאל: רובינשטיין, גוטרמן וליטוב. מולם במרכז: ח"כ סמוטריץ'
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הזאת, הוא נהנה מגיבוי תקשורתי ופוליטי של 
הרואים  הכספים  בוועדת  האופוזיציה  חברי 
ביו"ר הוועדה שותף וחבר ל'ברית השפויים'.  
בקואליציית 61 שבה אי אפשר לחלק פירור 
בלי שיתוף פעולה, תימצא לבסוף הדרך לחלק 
בין הבית היהודי לחרדים את פרוסות העוגה, 
ההגדרה  להתיישבות  לחטיבה  בנוגע  כי  אם 

היותר מדויקת היא: סופגנייה עם ריבה.

יכה יוסי
"אם קוראים לי, אני בא", ציטט גוטרמן את 
ומיהר להגיע למשכן. בתום  גנדי  אמרתו של 
נינוח  הכנסת,  במסדרונות  פגשתיו  הישיבה 
"קיבלתי  המאכזבת.  התוצאה  למרות  ורגוע 
אחרית  בחזון  כמו  והרגשתי  הטלפון  את 

הימים", הוא אמר וחייך מאוזן לאוזן. 
של  אחת  מספר  הפרפורמר  הוא  גפני 
אין  לגוטרמן  וגם  בכנסת  החרדית  היהדות 
קדנציה  זו  מצליח  האיש  בתחומו.  מתחרים 
רביעית ברציפות, לספק פרנסה לתושבי עירו 
)תושבות, תושבות(, ולנהל בצורה מאוזנת את 
חולק  אין  החרדיות.  שבערים  הענייה  תקציב 
השניים,  של  המוכחות  ליכולותיהם  בנוגע 
כל אחד לחוד, אך את שניהם יחד, מזמן לא 

ראינו.
העיר  ראש  פתאום  שלפתע  קרה  מה  אז 
היחיד של דגל, הפך לאישיות רצויה בלשכת 
זאת  תלו  רכיל  הולכי  התורה?  דגל  יו"ר 
החל  אשר  יעקב  שהחכ"ל  בעובדה  השבוע 
למזכ"ל את התנועה בפעלתנות, אחרי שהבין 
כי הפתח למימוש החוק הנורווגי הולך ונסגר, 

והחלון הופך לחלום. 
שכיהן  גפני  טובות,  נשמות  אותן  לפי 
ממש  לא  היווסדה,  מיום  התנועה  כמזכ"ל 
מתלהב מהרעיון שיעקב אשר יתרוצץ ברחבי 
הארץ, יפיח רוח חיים בפעילים, יפתח סניפים 
עם  ג'  יום  ביתד  ויפודבק  נידחים,  במקומות 
זנגריה  בטובא  סיורים  על  מחמיאות  כתבות 

ובבועיינה נוג'ידאת.
פעילים  שדווקא   - הזאת  התאוריה  לפי 

של  יתירה  בחדווה  להשמיע  נהנים  באגו"י 
לכנס  נשואות  גפני  של  עיניו   - לאיד  שמחה 
אי  החדש  המזכ"ל  שמתכנן  דגל  של  הארצי 
יתפזרו.  כשהעננים  האביב,  בתקופת  שם 
לכנס  אך  בחורף,  קורות  לא  כבר  מלחמות 
המתוכנן, גפני לא מתכוון לבוא כשהוא בודד 
בצריח אחרי זמן חורף של הסתגרות בוועדת 

הכספים. 
כמו נתניהו לפני כינוסי מרכז הליכוד, גפני 
דואג כבר מעכשיו לחיבור מחודש עם מוקדי 
הליכודניקים  בשטח.  המפלגה  של  הכוח 
גורל  הרות  מסוגיות  מתרשמים  לא  כידוע, 
וגם  הבוערים  המדינה  בענייני  עיסוק  של 
ומפכ"ל  מוסד  ראש  כמו  בכירים  ממינוי  לא 
מרכז  לחברי  עיתונאים.  במסיבות  משטרה 
הליכוד, כמו לחברי המרכז של דגל, יש סדרי 
הכוח  מוקדי  ומיקום  זהות  אחרים.  עדיפויות 
עניין  זהו  ברק,  בבני  רחובות  בכמה  דגל  של 
השווה טור בפני עצמו. על גוטרמן ניתן לומר, 

כי הוא היה הראשון שזיהה.
מתוקשרים.  ומינויים  רכיל  הולכי  אפרופו 
שר בכיר בליכוד הסתובב השבוע והסביר לכל 
לכנס  אץ-רץ  נתניהו  כי  לשמוע,  שהסכים  מי 
מסיבת עיתונאים ולהכריז על מינויו של יוסי 
כהן לראש המוסד, אך ורק בשל קנאתו העזה 
בגלעד ארדן. "נתניהו לא היה מסוגל לראות 
איך אחרי כל התלאות שגלעד עבר, הוא נהנה 
מינוי  על  תקשורתי  פרגון  של  דקות  מכמה 
ולכן היה חייב לשלוף  רוני אלשיך למפכ"ל, 
באותו שבוע את המינוי האישי שלו". ממש, 

יכה יוסי את רוני.
למסיבה  סיבה  הם  היוקרתיים  המינויים 
הליכודניקים  את  אך  הממשלה,  בתוך 
הפשוטים ששמים את החבר במרכז, הם ממש 

לא מרשימים. כל מפלגה וליבת הכוח שלה.

ביד מעטים
ו'נייעסנים'  בכלל  רכיל  הולכי  של  גרסתם 
מיהדות התורה בפרט, מרתקת תמיד וססגונית 
תדיר, יותר מכל גרסה אחרת. ההיגיון הפשוט, 

כרגיל, צהוב פחות. זהו אכן הנורווגי שמייצר 
לחלוטין.  שונה  מזווית  אך  חדשים,  חיבורים 
של  מלשכתו  נשמעות  האחרונים  בשבועיים 
מהן  אמירות  פרוש,  מאיר  הישן-חדש,  הסגן 
ויהיה  נורווגי  מהמושג  נפשו  נקעה  כי  עולה 
המחיר אשר יהיה. "כבר לא משנה מה יקרה 
בהתנהלותה,  התורה  דגל  העצמאי,  בחינוך 
החוק  את  לממש  החשק  את  לכולנו  הוציאה 

הנורווגי", אמרו בלשכתו. 
בכל  מורגשת  פרוש,  של  המיאוס  תחושת 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  הקואליציה.  סיעות 
כשר  לכהן  לו  יאפשר  הנורווגי  כי  שהסביר 
את  שמימש  היחיד  והיה  מלא-מלא  חינוך 
החוק, חזר בו בתרגיל שכאילו נלקח מפנקסי 
זקני עסקני המפד"ל בשנות השמונים. בעקבות 
גם  החינוך,  שר  מתפקיד  הרגעית  התפטרותו 
לשבת- מפוטר:  עצמו  מצא  פרוש  השר  סגן 
סגן  חגיגי של  עם שטריימל  נכנס  הוא  קודש 
שלישית,  סעודה  של  דרעווין  וברעווא  שר, 
המתפטר,  השר  עם  ביחד  כהונתו  פקעה 
חכפ"ש  של  חולין  כובע  רק  נותר  ולראשו 
)ח"כ פשוט(. לרווחת כל מי שהחינוך הטהור 
חשוב לו, הפרישה הייתה זמנית בלבד. פרוש 
נזקק רק למשאל טלפוני בין השרים ולהודעה 
)שלישי(  אתמול  להתמנות  כדי  במליאה 

מחדש לתפקיד סגן שר. 
עצמה,  בפני  מגוחכת  הזאת  הפארסה  כל 
אך האבסורד יכול היה להיות גדול שבעתיים, 
לפני שבועיים-שלושה  היה מקיים  פרוש  אם 
ומתפטר מהכנסת.  הנורווגי  את מצוות החוק 
שר,  כסגן  לכהן  חדל  היה  פרוש  שבו  ברגע 
מפוטר  היה  אשר,  יעקב  הטרי  המושבע 
אמונים  להישבע  ונדרש  מהכנסת  אוטומטית 

בשנית, אחרי חזרתו של פרוש לתפקיד. 
מיאוס, כמו תפוח רקוב, הוא נגע שמתפשט 
עד  לדסקס  אפשר  כולה.  לסלסלה  במהירות 
דגל  יו"ר  לשכת  בין  האינטריגות  על  מחר 
התורה ללשכת המזכ"ל, אך כל מי שמדבר עם 
שני האישים ועם פעילי המפלגה בכל הערים, 
תקופה,  במשך  שניכר  ההדדי  שהכעס  מבין 
כלפי  שמופנה  זעם  של  אחיד  לנחשול  הפך 

חוץ. 
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ככל שהערוצים 
החרדיים התמסרו, כך 

הוחרפו הטון וסגנון 
הדיבור - שלתומנו 

סברנו כי נגמלנו 
מהם עם פרישת ינון 
מגל. "שקרן וחסר 

מצפון", כינה את גפני 
בערוצים החרדיים נציג 
המפלגה שמצפונה נקי 
מחוסר שימוש. בדרך, 
התקלקל גם המצפן 

של העיתונות החרדית 
החופשית. ההבדל בין 
הענקת זכות התגובה 

לדוברי הצד השני 
לבין פינוי הבמה לסולו 

בלעדי, הוא כמרחק 
שבין סמוטריץ' לגפני

במעין יציאה מחשיכה 
לאורה, נראים דרעי 

וגפני כשהם מסתודדים 
לעיתים תכופות. על 
כל שיחה שנראית 

בפומבי, מתקיימות שתי 
שיחות טלפון ישירות. 

לראשונה נשמעות 
גם מחמאות הדדיות 

בשתי הלשכות. מדובר 
באישים שגם כך קשה 

להם להוציא מילה 
טובה, ואחד כלפי רעהו, 

על אחת כמה וכמה. 
את שיתוף הפעולה 
הזה יש מי שמכנה 
בתקופה האחרונה 

'ברית השפויים'

הדלקת נר, לא מדורה. חברי סיעת דג"ל )דרעי, גפני, ליצמן( מכונסים בלשכת יו"ר ש"ס בכנסת                                        )צילומים: בחדרי חרדים(
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

להפרת  בנוגע  עובדתית(  )צודקות  טענות  פרוש  של  בפיו 
לאיש  מתייחסים  לא  בדגל  אבל  העצמאי,  בחינוך  הסכם 
חוסר  רק  לא  זהו  למאקרו.  אלא  למיקרו  לא  לאישיו.  אלא 
חמישים  לפחות  שמונה  דגל  מצביעי  קהל  בין  הפרופורציה 
מול  שניים  של  בחסר  הייצוג  לבין  הבוחרים,  מקהל  אחוזים 
זו בעיקר התחושה שמשדרים הנציגים האגודאיים,  ארבעה. 
אשר כמו נציגי המתנחלים, מנצלים את הסיטואציה עד תום 

כדי להשתלט על כל המשאבים. 
אם דגל תשכיל לתעל את רגשות הקיפוח של מעטים מול 
תוסס,  דינמי  שטח  של  מחדש  לבנייה  אותם  ולמנף  רבים, 
היא תצא מורווחת מהפסד הנורווגי. תחיית היחסים בין גפני 
לגוטרמן, תהיה מנת הדם הראשונה, בתהליך פוליטי-רפואי 
של עירוי דם טרי לעורקיה המסוידים של התנועה הליטאית. 
הדורסנות של אגודה וחוסר הנכונות לביצוע 'תוכנית חלוקה' 
הוגנת שתאזן מעט את יחסי הכוחות בין הסיעות, עוד תפיח 
חיים חדשים בעצמותיה של התנועה הליטאית שקפצה עליה 

זקנה בשלהי העשור השלישי להקמתה.

נורווגי במרוקאית

היחיד  התנועה  יו"ר  מרוקאי.  בכלל  הוא  הנורווגי,  החוק 
כוונתו  על  סגורות,  בשיחות  בעיקר  זה  וגם  מדבר,  שעדיין 
לממש את החוק הנורווגי, זהו אריה דרעי שמבהיר כי יאפשר 
לחבר מועצת עיריית בני ברק יגאל גואטה לכהן בכנסת כנציג 

ש"ס במסגרת החוק הנורווגי. 
גבוהות  נשמות  בעלי  רכיל,  הולכי  חסרים  לא  כאן  גם 
שמסבירים לדרעי כי גואטה יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס. 
בדיוק  זה  כי  יען  את המהלך,  לבצע  רק מדרבן  זה  דרעי  את 
מה שחסר כיום לסיעה הספרדית המנומנמת: גבר-גבר עם פה 
גדול, נטול פחד ומורא, שלא יאפשר לח"כים כמו איתן כבל, 
להשתלח ביו"ר התנועה בפרשת הגז, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 

עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו דברים מעולם.
לפתוח  רק  לא  שיודע",  "אחד  שמכונה  מה  הוא  גואטה 
של  פיותיהם  לסתום  גם  אלא  תמיד(  לליבו  )השווה  פיו  את 
תמיכתו  את  מזכיר  היה  הוא  כבל המתחסד  לאיתן  מלעיזים. 
השתיקה  זכות  על  ששמר  מפלגה  ביו"ר  מסויגת  הבלתי 
בחקירת עמותות ברק, ואת הרצתם לנשיאות של נקי הכפיים 
)החביב  כבל  מאיר שטרית.  המוסר  ושוחר  אליעזר  בן  פואד 
לכשעצמו( הולך עם חמאה נימוחה על ראשו, אבל בש"ס של 
היום, אף אחד לא קם להשיב לו כגמולו ולהגן על כבודו של 
היו"ר. עם כאלו פודלים בסיעה, צריך לפחות רוטווילר אחד 

לשמירה.
בשל  אם  ממתין,  לעכשיו  נכון  אך  במינוי  מעוניין  דרעי 
חוסר רצונו להיות המתפטר היחיד ואם בשל נוכחותו הטכנית 
לעת עתה בבניין הכנסת, כמעט במשך כל שעות היום )למעט 
גיחה לחופשה משפחתית בצפון בימי החנוכה(. עד שתשופץ 
)רשת  נשרים  בכנפי  ש"ס'  'תשלובת  בבית  החדשה  הלשכה 

וגליל  נגב  הפריפריה,  ומשרדי  הדתות  משרד  החינוך,  מעיין 
בלשכתו  פגישותיו  את  מנהל  ממילא  הוא  אחד(,  בבניין 

בכנסת, אז מה בוער?
של  שמו  הכנסת,  למשכן  מחוץ  הלשכה  שתשופץ  עד 
דרעי מואר בחנוכיית הנוכחות של חברי הכנסת כמעט ללא 
הפסקה. הח"כ הבכיר היחיד מיהדות התורה שלא מש מבניין 
הכנסת במסגרת תפקידו, זהו יו"ר ועדת הכספים, מה שמוביל 
בין  היחסים  ושוב.  שוב  בזה  זה  נתקלים  וגפני  שדרעי  לכך 
גפני לדרעי ידעו מאז שובו של יו"ר ש"ס לפוליטיקה בעיקר 
מורדות, כאשר הסיבות והנסיבות תוארו כאן לא אחת, כולל 

בערב ההצבעה על תקציב המדינה. 
במעין  קורה.  טוב  שמשהו  דומה  האחרונים  בשבועיים 
לעיתים  מסתודדים  השניים  נראים  לאורה,  מחשיכה  יציאה 
לפחות  מתקיימות  בפומבי,  שנצפית  שיחה  כל  על  תכופות. 
שתי שיחות טלפון ישירות, שנערכות בדרך כלל ללא תיווך 
המזכירות בלשכות, בטלפונים הניידים של השניים. לראשונה 
נשמעות גם מחמאות הדדיות בשתי הלשכות. מדובר באישים 
שגם כך קשה להם להוציא מילה טובה, ואחד כלפי רעהו, על 

אחת כמה וכמה. 

ראש בראש

את שיתוף הפעולה בין גפני לדרעי יש מי שמכנה בתקופה 
סיפור.  תשמעו  ולמה?  מדוע  השפויים'.  'ברית  האחרונה 
בשבוע שעבר, התקבל בלשכת דרעי טלפון מגורם בכיר בדגל 
התורה ובפיו בקשה כי ש"ס תסייע בארגון כינוס משותף של 

מועצות גדולי וחכמי התורה. 
"מה מטרת המפגש ומי היוזם?", שאל דרעי.

יו"ר ש"ס:  את  התשובה שהתקבלה מהצד השני הקפיצה 
החרדית,  ובאקדמיה  החרדי  במחוז  המאבק  היא  "המטרה 
והיוזמים הם מזכירי מועצות גדולי התורה של דגל ואגודה, 

הרב רובינשטיין והרב שטרן".
דרעי שחושש ממחטף אנטי-ספרדי במחוז החרדי בחסות 
קולות הגוועלד של איגוד מנהלי הסמינרים, ביקש לעכב את 
מתן התשובה ומיהר להתקשר לטלפון הנייד של גפני. "האם 
מאחוריו?",  ועומד  המשותף  הכינוס  את  שמארגן  זה  אתה 

שאל דרעי. 
"לא", השיב גפני בנחרצות, אך באותה נשימה הבהיר כי 
מקלות  ולתקוע  המארגנים  של  בדרכם  לעמוד  בכוונתו  אין 

בגלגלים. 
גדולי  מועצת  למזכיר  "תאמרו  הספיק:  זה  ש"ס  ליו"ר 
התורה של דגל, שעם כל הכבוד וההערכה, התיאום בין ש"ס 
לדגל התורה ייעשה רק בין שני יושבי הראש, בין הלשכה שלי 
כינוס כזה, אנו  ויבקש  יפנה  גפני  גפני. אם  ללשכה של הרב 
בש"ס נשקול את ההצעה בחיוב, אבל במצב הנוכחי תשובתנו 

החד-משמעית היא שלילית".
של  בשמם  ביקורת  כאן  הובעה  האחרונים  בשבועיים 

מאבקי  מובילי  של  הנסתרים  המניעים  נגד  בש"ס  בכירים 
החשמונאים החדשים. יודעי תורת הקבלה מספרים שבנוסח 
'מלכות  הוחלפה  הסמינרים,  מנהלי  איגוד  שפרסם  התפילה 
האחרון,  בסופ"ש  החרדי'.  המחוז  ב'גזירות  הרשעה'  יוון 
התווספה  המפקחים  שלגזירת  אחרי  הביקורת,  הוחרפה 
היא  ש"ס  השקפה,  "בענייני  האקדמיים.  הלימודים  גזירת 
הגורם  בתגובה  אומר  התורה",  ליהדות  נאמנה  שותפה 
הבכיר בש"ס, "יחד עם זאת, אין זה סוד שמאחורי המתקפה 
הנוכחית מעורבים שיקולים זרים של עסקנים ומנהלי סמינרים 

שחוששים מאובדן שליטה. 
הטעונים  דברים  שיש  בדעה  מחזיקים  בש"ס  אנחנו  "גם 
אינו  שמעוני  מאיר  הדרך.  זו  לא  אך  החרדי,  במחוז  תיקון 
אנטיוכוס של דורנו, ולזכותו נזקפת העובדה שניסה למגר בכל 
של  לקו  גם  בסמינרים.  הספרדיות  הבנות  אפליית  את  הכוח 
שותפים.  לא  אנחנו  החרדיות  המכללות  נגד  המאבק  הקצנת 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל תמך בהקמתן כברירת מחדל הכרחית. 
ברור שמסגרות כאלו לא נועדו לשמש תחליף לבנות סמינרים 
היא  האחרת  שהברירה  הבין  למרחוק  צפו  שעיניו  מרן  אבל 

זליגה של תלמידות לאקדמיה חילונית על כל הכרוך בכך". 
בש"ס תולים את רעש תופי המלחמה לא רק בקרב המאסף 
דגל  כמה מעסקני  בניסיון של  גם  אלא  איגוד הסמינרים  של 
'להשיב  ההשקפתי,  בז'רגון  או  מלחמה,  להשיב  ואגודה 
להוכיח  דחוף  בצורך  חשים  הללו  העסקנים  דבר'.  חורפיהם 
יודעים  הגיוס  חוק  תומכי  שגם  הירושלמי-סאטמרי,  לפלג 

לצאת למלחמת מצווה למען קודשי ישראל. 
"אנחנו לא שותפים למשחק הזה", אומר דרעי, "בהוראת 
רבותינו, ובשיתוף פעולה עם חברינו מיהדות התורה, העברנו 
את התיקונים שנדרשו בחוק הגיוס, הוספנו תקציבים לעולם 
התורה ולמשפחות האברכים, ונתקן גם את מה שנדרש במחוז 
החרדי. שיתוף הפעולה הזה ניכר בכל התחומים. רק השבוע 
הובלנו ביחד את המהלך להעברת הסמכויות לאישור ופסילת 
חוקי העזר העירוניים בעניין השבת - משר הפנים לממשלה. 

את  לקבל  מאיתנו  מנעו  ולא  אותנו  הפחידו  לא  "התקפות 
לא  אימים  מהלכי  אותם  הגיוס.  בחוק  הנכונות  ההחלטות 
יפחידו אותנו גם בסוגיות מהותיות אחרות. לצערי יש עסקנים 
לא  מעשיהם,  תוצאות  את  להבין  שמבלי  סמינרים  ומנהלי 
מפסיקים לייצר כותרות שליליות ומחזירים במו ידיהם את ימי 
ההסתה התקשורתית נגד החרדים. שוחחתי עם חברי הכנסת 
המתוכננים,  שהכינוסים  מהם,  גם  ושמעתי  התורה  מיהדות 
המתוקשרים  המאבקים  ובעיקר  הבומבסטיות  ההצהרות 
ולא תועלת. אינני  נזק  גורמים  שזולגים לתקשורת החילונית 
לא  לוחשים.  האשכנזים  שחבריי  מה  את  בקול  לומר  חושש 
הנשק  את  ידינו  במו  נספק  ולא  המתוכנן,  בכינוס  נשתתף 

התקשורתי לאויבינו". 
אומנם  החנוכה.  לחג  דרעי  נוסח  ניסא  פרסומי  כאן  עד 
לימדונו חז"ל כי 'הדלקה עושה מצווה', אך בשביל לגרש את 

החושך צריך להדליק נר. לא מדורה.



הולכי רכיל מסבירים לדרעי כי גואטה 
יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס. את 

דרעי זה רק מדרבן לבצע את המהלך, 
יען כי זה בדיוק מה שחסר כיום לסיעה 

הספרדית המנומנמת: גבר-גבר עם פה 
גדול )השווה לליבו תמיד(, שלא יאפשר 
לח"כים כמו איתן כבל, להשתלח ביו"ר 

התנועה, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 
עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו 

דברים מעולם. עם כאלו פודלים בסיעה, 
צריך לפחות רוטווילר אחד לשמירה

פתחון פה. יגאל גואטה במעמד הדלקת נר חנוכה בבית הגר"ש בעדני                                             )צילום: יעקב כהן(
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אין חכמה כחכמת התורה

מאן דאמר

ֲאֵחרוֹת  ָּפרוֹת  ֶׁשַבע  "ְוִהֵּנה 
ַהְיאֹר...  ִמן  ַאֲחֵריֶהן  עֹלוֹת 
רּוחוֹ  ַוִּתָּפֶעם  ַבּבֶֹקר  ַוְיִהי 
ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַוִּיְׁשַלח 
ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי 
ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר  ֲחָכֶמיָה 
ְוֵאין  ֲחֹלמוֹ  ֶאת  ָלֶהם 
ְלַפְרעֹה"  אוָֹתם  ּפוֵֹתר 

)בראשית מא, ב-ח(. 
את  חלם  שפרעה  לאחר 
חרטומי  לכל  מיד  קרא  חלומו 
הרוח,  במדעי  העוסקים  המדענים  לכל  מצרים, 
מסוגים  סוגים  וכדו',  חלומות  בפתרון  בפסיכולוגיה 
שונים.  ולא הסתפק בזה, אלא קרא גם ל-"ָּכל ֲחָכֶמיָה"- 
ולאקדמאים  הגדולות  האוניברסיטאות  אנשי  לכל 
הדגולים, ולכל אנשי ההשכלה הגבוהה שיבואו ויפתרו 
לו את חלומו. וכל זאת כיון שהבין פרעה שמלך שחולם 
חלום זה לא חלום רגיל, ודאי החלום לצורך העם כולו. 
אולם על אף כל חכמתם שלמדו, לא הצליחו לפתור 
ְלַפְרעֹה, כל אחד  ְוֵאין ּפוֵֹתר אוָֹתם  את החלום לפרעה, 
נגע בנקודה  מהחכמים הציע פיתרון, אך אף אחד לא 
המדויקת, כל חכם הציע פיתרון אך הוא לא היה הולם, 
פרעה  שחלם  החלום  עניין  בין  הייתה  לא  קרבה  שום 

לפתרונות שפתרו החרטומים והחכמים. 
חלק מחכמי מצרים פתרו לפרעה ששבע פרות הכוונה 
שבע בנות יוליד פרעה ושבע בנות יקבור, וחלק פתרו 
יכבשו ממנו, אך  ושבע מדינות  יכבוש  ששבע מדינות 
דבריהם לא התיישבו על לב פרעה, הוא חיפש משהו 

יותר פנימי ועמוק המתקשר עם חלומו. 
כשהרגיש פרעה שחכמי מצרים לא יועילו לו לפתרון 
חלומו, התרגז עד למאוד וביקש להרוג את כולם, חשב 
הרבה  כך  כל  מזרים  אני  מה  "בשביל  בליבו,  פרעה 
כספים לאוניברסיטאות ולמדעי הרוח ובונה להם בנייני 
פאר מכספי המדינה המצרית, הרי אפילו חלום קטן הם 
לא מצליחים לפתור לי, מה הם לומדים שם כל היום?" 
ו(, "ִּבֶּקׁש ֵלץ  יד,  על זאת אמר שלמה המלך )משלי 
ָחְכָמה ָוָאִין"- אלו חכמי מצרים. למדו חכמה אך ליישם 
אותה לא ידעו, לא הועילה להם חכמתם. ולעומת זאת 
חכמת  שבזכות  הצדיק  יוסף  זה  ָנָקל"-  ְלָנבוֹן  "ְוַדַעת 
תורתו וצדקותו הצליח לפתור את חלום פרעה בקלות, 
דעת קנית מה חסרת )תנחומא פרשת ויקרא(, מיד הבין 
יוסף ששבע פרות ושבע שיבולים הכוונה לשבע שנים, 
או  לרמוז שיהיה שבע  ובא  זה מאכל,  שהרי שיבולים 
בא  זה  ואף  באדמה,  חורשות  פרות  וכן  רעב,  חלילה 
לרמוז לעניין השבע והרעב בארץ מצרים ובעולם כולו. 
מאוד:  נפלא  משל  זאת  על  המשיל  מדובנא  המגיד 
למלך אחד היה בן שלא היה כל כך דעתן. שלח המלך 
מדעי  לומדים  בא  וחשובה  רחוקה  למדינה  בנו  את 

הרוח, וציפה שבנו יחכים ויתפתח. 
בחזרה  לבנו  המלך  קרא  לימוד  שנות  ארבע  לאחר 
ועשה לכבודו מסיבה גדולה, אחד מיועצי המלך שהיה 
פיקח גדול והכיר בבנו של המלך שהוא בל יוצלח, ניסה 
להוריד מהמלך את הצפייה הגדולה להצלחת בנו, כדי 

שהיא לא תהפך לאכזבה גדולה.
המלך  בן  את  החכמים  אחד  שאל  המסיבה  באמצע 
יכול  שאני  גדולה  חכמה  "למדתי  למד,  חכמה  איזו 
אם  "למשל,  המלך,  בן  השיב  מהו"  נעלם  דבר  להגיד 
נמצא  חפץ  איזה  להגיד  יכול  אני  ידו,  את  קומץ  אדם 
נמצא  מה  לומר  אני  יכול  שק  רואה  אני  ואם  בידו, 

בתוכו".
זה,  פלאי  דבר  משמוע  התפעלו  הממלכה  שרי  כל 
וחשבו שאלו דברי נביאות, אך בן המלך דחה דבריהם 
ואמר שלמד זאת באופן מדעי ושכלי, הוא יכול לחשבן 
כל מיני חשבונות ועל פיהם לקבוע מה הדבר שנמצא 

ביד האדם או בתוך שק וקופסה. 
ממשיך  שבנו  למלכו  להראות  שרצה  המלך  יועץ 
בן המלך אם  ושאל את  פיו  דרכו רחוק מחכמה, פתח 
יכול לבחון אותו לעיני כולם. "בוודאי", ענה בן המלך, 
אני מוכן להיבחן. "אם כן תצא בבקשה לכמה רגעים" 
השיב יועץ המלך, "אחד מהשרים ישים בידי דבר מה, 

ואתה תגיד לנו מהו הדבר". 
בן המלך יצא החוצה, אחד השרים לקח טבעת ושם 
אותה ביד יועץ המלך, והזמין את בן המלך, ְוִנְרֶאה ַמה 
ִּיְהיּו ֲחֹלמָֹתיו )בראשית לז, כ(, נראה אם הוא ידע מה יש 

בתוך היד.
להפוך  וביקש  היועץ,  יד  את  לבחון  ניסה  המלך  בן 
בן  החליט  עמוקה  מחשבה  לאחר  לצד,  מצד  אותה 
המלך שבתוך היד חייב להיות דבר עגול. כולם מחאו 

כפיים לבן המלך, הוא התקדם יפה. 
המשיך בן המלך לפענח את היד ואמר שבאותו דבר 
עגול חייב להיות חלל, "מצויין", החמיא יועץ המלך, 
"אתה מתקרב, אמרת כמעט את הכל, האם כעת אתה 

יכול לשער מה הדבר שנמצא בתוך ידי?" 
"אבן של ריחיים! יש בה חלל והיא עגולה!" ענה בן 
המלך בשמחה, "זה מה שיש בתוך ידך!" לאחר דברים 
אלו לא היה צריך להסביר הרבה, כולם הבינו שמרחק 

רב יש בין בן המלך לחכמה אמיתית. 
וחכמיה שמעו  והנמשל חרטומי מצרים  זהו המשל, 
חורשות,  פרות  ושבע  שיבולים  פרעה, שבע  חלום  את 
ואמרו שזה מרמז על דבר הקשור לשבע, מצויין, אך מה 
שיכבוש,  מדינות  "שבע  מסמל?  השבע  מה  ההמשך? 
לפרות  מדינות  כבישת  שייך  מה  שיוליד",  בנות  שבע 
ושיבולים? המרחק בין חלום פרעה לפתרון החרטומים 
וחכמיה היה כה רב, עד כדי כך שהתרגז פרעה וביקש 

להרוג את כל יועציו וחכמיו.
אך יוסף הצדיק הבין מיד בחכמת התורה שלמד את 

פתרון חלום פרעה ובכך הצליח ליישב את דעתו.
חידוד  ואין  התורה,  כחכמת  חכמה  אין  כי  ללמדנו 
ֶנֶאמְרּו  השכל גדול ממנה, כי מפי עליון מקור החכמה 
פרק  תחילת  מוסר  השבט  )לשון  ֲאָמֶריָה  ְויוֶשר  ְדָבֶריָה 
ורבא, רבי  ותירוצי אביי  מ"ב(, דברי רבותינו, קושיות 
התוספות  קושיית  אשי,  ורב  רבינא  לקיש,  וריש  יוחנן 
ופלפול הרשב"א מחדדות את מוחו של האדם ומעניקות 
לו איזון ושכל זך וברור להבין כל דבר לאשורו. ּתוַֹרת 
ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי  ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש, ֵעדּות ה' 
ונותנת  מחכימה  הקדושה  תורתנו  ח(,  יט,  )תהילים 
ודבר  ההבנה.  וקשי  פתי  לאדם  אפילו  השכל  חריפות 
זה נוכחתי לראות במו עיני במשך עשרות השנים בהם 

זכינו ללמוד וללמד בישיבה הקדושה.
מצליח  היה  שלא  בישיבה  אחד  תלמיד  לנו  היה 
כל  לו על  היה חוזר  להבין דבר, על אף שרב השיעור 
דבר כמעט עשרים פעם מוחו לא היה קולט את דברי 
כך  כדי  עד  והאחרונים,  הראשונים  ורבותינו  הגמרא 
מללמד  אותו  שאפטור  וביקש  אלי  פנה  השיעור  שרב 
אני  אך  הרב.  טען  בלימודו",  תועלת  "אין  זה,  תלמיד 
על  ללמדו  וימשיך  יתייאש  שלא  רב  מאותו  ביקשתי 
הוראה  מורה  תלמיד  אותו  היום  שבדבר.  הקושי  אף 
כף  על  מונחים  והפוסקים  הש"ס  ולרבבות,  לאלפים 

ֵעדּות ה'  ומופנים אליו שאלות מכל רחבי העולם,  ידו 
ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי )תהילים יט, ח(, התורה הקדושה 
לבעל  ונעשה  והדעת  השכל  לו  נפתח  אותו,  החכימה 

כישרון וזיכרון חריף. 
בן בג בג אומר, הפוך בה והפוך בה דכולה בה, ומינה  
לא תזוע )וממנה-מהתורה הקדושה לא תזוז, לא תפסיק 
מללומדה( שאין לך מדה טובה הימנה )אבות ה, כב(, 
בן בג בג היה גר שנתגייר, וכן רבי עקיבא ורבי מאיר, 
ולאחר שהכירו את חכמת התורה הקדושה העידו שאין 
כמוה בכל חוכמות העולם, הם נדבקו בה ולא פסקו רגע 
גדולות  זכו להתעלות במעלות  ולכן  אחד מלהגות בה 
ועצומות עד שנהפכו להיות בעלי רוח הקדוש ולגדולי 

ישראל.
ואבות  שאבותינו  הקדושה  לתורתנו  ונתחבר  בואו 
אבינו לא זזו ממנה ולא הפסיקו מללמוד אותה, החכמה 
הנפלאה הזאת נמצאת בגנים של כל יהודי ויהודי באשר 
ולפתח אותה, להכניס קצת  רק צריך הוא לעורר  הוא, 

רוחניות לחייו, לזכות את נשמתו לעלות ולהתעלות! 


 

החנוכה  נרות  הקדושים,  חנוכה  בימי  אנו  נמצאים 
המכוונת  דשמייא  וסייעתא  עליון  אור  עלינו  שופעים 
אותנו ללכת בדרך המלך, דרך התורה והמצוות, "ַהֵּנרוֹת 
ַהָּללּו קֶֹדׁש, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶאָּלא ִלְראוָֹתם 
ִּבְלָבד", עצם הראיה בנרות החנוכה מצילה ומגינה על 

האדם.
משל לאדם שטעה ביער ביום חורפי וסגרירי, השלג 
והבוץ הכבידו עליו והחושך והעלטה גברה, לפתע ראה 
אחר  הלך  מרצדים,  קטנים  אורות  ניצוץ  מקום  בקרבת 
שהאירו  הקטנים  מהאורות  הגיע  ישועתו  וניצל.  האור 
רק  בנרות חנוכה, הם לא משמשות  וכך  לו את הדרך. 
כתמרור אזהרה, "כאן תיזהר ולשם לא תלך", אלא הם 
ללכת,  אדם  כל  צריך  שבה  הנכונה  הדרך  את  מורות 

וההולך בדרך הזאת ממילא ינצל ויצליח. 
מציאת פך השמן הקטן החתום בחותמו של כהן גדול 
ישראל  כללות  את  שהציל  האדיר  ההצלה  ככח  היווה 
מציאת  היוונים,  בזמן  בגויים  והתבוללות  מטמיעה 
הפח הראתה לעמ"י שהם עוד חיים וקיימים, ה' נמצא 
איתם ומשגיח עליהם, ִהֵּנה ֶזה עוֵֹמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח 
ַהֲחַרִּכים )שיר השירים ב, ט(, ה'  ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנוֹת  ִמן 

יתברך נמצא איתם ואין להם להתייאש! 
עוְֹסֵקי  ַיד  ְבּ "וֵזִדים  אומרים  אנו  הניסים  על  בנוסח 
תוָֹרֶתָך"- מה שנתן לחשמונאים את העוז והכח הרוחני 
היתה  האדירה,  היוונית  האימפריה  את  להביס  והפיזי 
לרגלם  נר  הייתה  התורה  הקדושה,  בתורה  שקיעותם 
עֹז  ה'  והעוז,  נתנה להם את הכח  והיא  לנתיבתם  ואור 
ְלַעּמוֹ ִיֵּתן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם )תהלים כט, יא(, עוז 
התורה נתן להם את הכח לעמוד בקרב, ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה 
ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרה )משלי ח, יד(, התורה הקדושה נותנת 
גבורה וכח לאדם. ולכן בימים קדושים אלו צריכים אנו 
להתחזק ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה הקדושה 
שהיא הכוללת כל הטובות שבעולם )אור החיים הקדוש 

דברים כו, יא(. 
והמכבים הקדושים  נרות החנוכה  רצון שבזכות  יהי 
ומסירות נפשם למען ה' יתברך, נזכה שתחזור העטרה 
הקדושה  בתורה  לאחוז  ישראל  כל  ויחזרו  ליושנה 
השלימה,  לגאולה  בקרוב  בקרוב  ונזכה  ובמצוותיה, 

בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.

העמוד טעון גניזה
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הקר
תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
ישיר התחדשנו והתרחבנו ב-

חדש חדש  
עופות בדץ 35.90& במקום 39.90& 

מושטים 43.90&
3 רולדה דג קירשנבוים 69.90 &

חדש חדש
בקר טרי הרב רובין 
ירקות קפואים של 

  סנפורס בדץ

יום ב’ ו-ד’ 
קרטון עופות 

שארית - רובין
28.90& במקום 31.90&

מחלקה חדשה של בשר טרי

 משלוחים כל יום לפתח תקווה

בהקר ישיר 
השירות 
מעל הכל 
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מתחדשים
צר  נות

רשת 'שילב' מציעה מבחר 
חיות  שולחן  דצמבר:  לחודש  מבצעים 
במקום   ₪  249.90 כסאות   2  + וחיוכים 
בלונים ב-5  עומד מעשה  ציור  לוח   ,₪ 299.90

על  הנחה   25% ,₪  199.90 במקום   ₪  129.90
מגוון מוצרי טומי טיפי ועוד

 ' ה א ק י א '
את  משיקה 

LATTJO - קולקציית משחקים שמעודדת 
ילדים ומבוגרים לשחק יותר ביחד - כל יום

יוצאת במבצעי  חברת Orgon וילונות והצללה לבית 
סוף שנה על מגוון וילונות. המבצעים בתוקף מ- -5/12
27/12 בחנות Orgon מתחם דן דיזיין סנטר. לדוגמה: 
 50% ב-   מ"מ   FINEWOOD 50 עץ מדגם וילון ונציאני 

357 ₪ במקום 714 ₪ למ"ר

של הרשמית  היבואנית   ,Touch Group חברת 
 .HTC One A9-ה את  לשווק  החלה  בישראל,    HTC
מותקנת  עליו  נקסוס,  שאינו  הראשון,  הסמארטפון 

 Androidמערכת ההפעלה
 6.0 Marshmallow
 HTC One A9-ה מחיר 
 ,Touch Group אצל 

של הרשמית  היבואנית 
הוא:  בישראל,    HTC

אצל  למצוא  ניתן   ₪  2600
המפעילות הסלולריות המובילות

ושמה  המזגנים  בעולם  מהפיכה  מובילה  תדיראן 
סוף למגדלי קירור והתקנת יחידות המיזוג בחזית 
בניינים ומשיקה את ה-Ducted Wind: מערכת 
מיזוג ייחודית עם פריצת דרך טכנולוגית ובלעדית 
מגורים  בבנייני  מזגנים  התקנת  המאפשרת 
המבנים  בחזית  פגיעה  ללא  מסחריים  ומגדלים 
וללא הצבת מגדלי קירור על הגג ומעניקה חיסכון 

כספי ליזם הנדל"ן ולצרכן 

סלולר  דינמיקה  רשת 
החנוכה  חג  את  חוגגת 
מחירים  ומציעה 
במיוחד  אטרקטיביים 
טאבלטים  לסמארטפונים, 
ואביזרים. המבצעים בתוקף 
בכל סניפי הרשת החל מ- 4.12.15 ויימשכו כל ימי 
iPhone 6 Plus 16GB ב 2,849 ₪   החג. דוגמא: 
50 ₪  מתנה לרכישת אביזרים  במקום 3,399 ₪. 

ברכישת אביזרים ב- 100 ₪ ומעלה

קולקציית  מציג   ,Full Spot האיטלקי  האקססוריז  מותג 
שעונים חדשה ומדליקה שיהוו מתנה נפלאה לחג החנוכה. 
סיליקון  רצועת  עם  מודולריים  השעונים 
ובכל  מידות  במגוון  ואיכותית,  חזקה 
לרצועה   ₪  69 מחיר:  הקשת.  צבעי 
להשיג  למנגנון.   ₪ ו-110 
דיזינגוף   ,Full Spot ב- 
 ,A בניין  סנטר, 
ת"א  ,2 קומה 

 DESING KARE העיצוב  מו תג 
 40% פעמי  חד  במבצע  גן  ברמת 
"הקומה  פריטי  כל  על  הנחה 
המכירה:  תאריכי  השנייה". 
2 . 1 2 . 2 0 1 5 - 1 5 . 1 2 . 2 0 1 5

העונה  סוף  מכירת  החלה 
הנחה   50% עד   castro בחנויות 
 2015 חורף  סתיו  קולקציית  על 
הגברים  הנשים,  בקולקציית 
ו"הילדים של קסטרו". מיום רביעי 
המלאי  גמר  ועד   2.12.2015 ה- 

www.castro.com ובאתר
    EVRON משיק:    WELEDA הטיפוח  מותג 
שפתון לשפתיים יבשות וסדוקות   LIP BALM
ממקור  שעוות  של  ייחודית  תערובת  המכיל 
בכל   ₪  34.90 מחיר:  אורגני.  וממקור  צמחי 
סופר  פרטיים,  מרקחת  בתי  הטבע,  רשתות 
www.drsamuelov.co.il ובאתר:  פארם 

קרליין גאה להציג את מוצרי האיפור 
קולור  סומק  וחגיגי:  חורפי  במראה 
מסקרה   ,(₪  109.90)  (07) בלאש 
BOLD שחורה (109.90 ₪), אייליינר 
 COLOR MATT מסדרת   סגול  שפתון   ,(₪   99.90) שחור  אינקליינר 

מס' 27 (129.90 ₪), לק COLOR NAILS גוון 376 (44.90 ₪)

מבית  האהובים  הרחצה   תחליבי  סדרת 
נקה 7 בנראות חדשה, פורמולה וניחוחות 
חדשים. במסגרת המיתוג החדש "נקה 7" 
מרעננת את כל שורות המוצרים הכוללים 
מוצקים  סבונים  רחצה,  תחליבי  שמפו, 
ועיצוב  ידיים בפורמולות חדשניות  וסבוני 
ויזואלי חדש ומרגש. ניתן להשיג ברשתות 
 ₪  10 השקה:  במחיר  והפארם  השיווק 

לתכולת: 750 מ"ל

משיק:  'גלי'  ההנעלה  מותג 
קולקציית נעלי בית אופנתית 
נוחה ומפנקת לנשים לחורף 

המאופיינות   PVC עשויות  ייחודיות  סוליות  בעלות 
בעמידות. מידות 36-41 טווח מחירים: 99.90 ₪ – 79.90 ₪ 

"שמחונים" מחלקת דמי חנוכה לכל המשפחה: נכנסים לאחת מנקודות 
הסדרות  מתשע  רצון-  עת  סידורי  ממגוון  רוכשים   ,(354) המכירה 
שמשתתפות במבצע וקבלו עשרה שקלים במתנה על כל סידור, בהצגת 

קופון. המבצע בתוקף עד ב' בטבת תשע"ו ועד גמר המלאי

מארזי טיפוח של מותגי 
"אלפא  מבית  הטיפוח 
במבצעים  קוסמטיקה" 
קנזו-  מארז  חגיגיים: 
 FLOWER BY בושם 
מ"ל   KENZO  EDP 50
 15 לתיק  קטן  קרם   +
 ₪  335.69 מחיר:   מ"ל. 

 DAHLIA ג'יבנצ'י- בושם  (במקום 599.48 ₪), מארז 
.DIVIN EDP 50 מ"ל + קרם גוף  15 מ"ל

מארזים  ועוד   (₪  609.79 (במקום   ₪  365.87 מחיר: 
רבים וטובים. להשיג ברשתות השיווק והפארם

 -  FIX HAIR 'סקארה':  מ-רשת  חדש 
קונסילר לצביעת שיער, שנועד להסוות 
ולהסתיר שיער לבן באופן מיידי. בדומה 

לקונסילרים מתחום האיפור,
המשמשים להסוואת 

פגמים בעור. 
מחיר: 29.90 ₪ 

כניסה יצירתית ומוחשית לחזית הבית הפרטי
'רשפים' דלתות יוצאת בשיתוף פעולה עם 
אמן הגינון עמי טווינה. במסגרת הפעילות 
בהם  המקצועי,  לקהל  החברה  של 
טווינה  ממחיש  פנים,  ומעצבי  אדריכלים 
לבית,  אמיתית  כניסה  היצירתית  בדרכו 
'רשפים'  של  הדגל  אולם  בתוך  זאת   כל 
'נכנסים'  כך,  בתוך  ברק.  בבני  דלתות   -

לתוך האולם אבני בזלת לצורך יצירת שביל מעוצב, לצד 
עצים, צמחייה ופינות ישיבה, זאת לרגלי דלת כניסה מעוצבת ומרשימה. 
ברשפים-דלתות  אדריכלים   וקשרי  פרסום  מנהלת  סלם,  ורד  לדברי 
"הרעיון נולד על מנת לספק ללקוח חוויה בתכנון, עיצוב וקבלת החלטות 
בעת רכישת דלת כניסה לבית" . המיצג יוצג עד י' שבט תשע'ו (20/1/16). 

עוורים נוסעים חינם בתחבורה ציבורית
בתעריפי  הרפורמה  לתוקפה  נכנסה  מהשבוע  החל 
במסגרת  הציבורית.  התחבורה  אמצעי  בכל  הנסיעה 
מחזיקי  עיוורים  התחבורה,  שר  הודיע  עליה  הרפורמה 
תעודת עיוור של משרד הרווחה, או מחזיקי רב קו שבו 
מלא  מפטור  מהיום  החל  ייהנו  לעיוור  זכאות  מוזנת 

 50 של  להנחה  זכאי  לעיוור  מלווה  אגד.  קווי  בכל  נסיעה  דמי  בתשלום 
יידחה באישור משרד  יישום הרפורמה לכל יתר הזכאים להנחות,  אחוז. 

התחבורה, והחל ביום ראשון, כד כסלו תשע"ו (6 בדצמבר).

שדרוג לעובדים בתחום הבניה
ייחודי  קורס  השיק  כיוון  מרכז 
המיועד  בניה  תכניות  לקריאת 
לאנשים המתעסקים בתחום הבניה. 
עשרה  בין  קצר  בקורס  מדובר 
מפגשים, כשלושים ושש שעות ס"ה, 
אדריכל  מרצה  ידי  על  המועברות 

ממכללת הבונים. "הקורס מיועד לאנשים שכבר עובדים בתחום הנדל"ן 
ומעוניינים בשדרוג בתוך התחום", מסביר ישראל, מ'כיוון', "יזם נדל"ן יוכל 
להבין טוב יותר מגרשים, מתווך דירות יוכל להשתדרג מקצועית  לתיווך 
אחד  הנו  וביטויו  סעיפיו  כל  על  והנדל"ן,  הבניה  תחום  וכדו'".  פרויקטים 
מתחומי התעסוקה היציבים ובעלי הביקוש הרב ביותר בארץ, זהו תחום 
במגמת התפתחות אדירה ההולכת וצוברת תאוצה. ממרכז 'כיוון' נמסר 
כי מתוכננים קורסים נוספים בעולם הבניה כמו: בנית לוחות גבס, מפקחי 
בניה, חשמל ועוד. המשתתפים בקורס, יקבלו תעודה שעליה יהיו חתומים 
הוא  הקורס  של  המלא  מחירו  הארצי.  הקבלנים  ואיגוד  הבונים,  מכללת 
3,000 ₪, ועלותו המסובסדת לאחר מימון חלקי של קרן ק.מ.ח. 1,500₪. 
"חשוב לנו מאד לחבר את הציבור החרדי לתחום מבורך ומלא באפשרויות 

פרנסה ועיסוק כמו תחום הבניה", מסכם יחיאל אמויאל, מנכ"ל 'כיוון'.

קורס חדש: ייעוץ וחישוב משכנתאות וניהול אשראי
חם  לקורס  מבוא  הרצאת  התקיימה  השבוע 
ללימודי  החרדי  המכון   – "לומדה  מבית  ומבוקש 
וניהול  משכנתאות  וחישוב  "ייעוץ  קורס  מקצוע": 
ומאד מורחב,  יסודי  אשראי". מדובר בקורס מאד 

ובעקיפין  במישרין  הקשורים  פרקטיים  נושאים  של  רחב  מכלול  המקיף 
לתחום המשכנתאות.  ענף המשכנתאות פורח מאד בשנים האחרונות, 
ודווקא בשל כך, הוא משווע לאנשי מקצוע מיומנים, הבקיאים ברזי הענף 
למקצוענים  מענה  לתת  נועד  "לומדה"  של  הקורס  ולדקדוקיו.  לפרטיו 
ושלישי,  ראשון  בימים  יתקיים  "לומדה",  של  המשכנתאות  קורס  כאלה. 
משכנתאות  יועצי  נוספים.  נושאים  שלל  בהרחבה  יסקור  ובהמשכו 
עתידניים, ויועצי משכנתאות המבקשים להעשיר ידע ולהתחדש בתובנות, 

יכולים עדיין להצטרף. לפרטים:  02-6222210.

לחוויית אירוח חד פעמית
סושי  סנו  של  פעמיים  החד  האירוח  כלי 
בחוץ,  או  בבית  לארח  לכם  מאפשרים 
וליהנות  ואיכותיים  מעוצבים  כלים  עם 
על  לטרוח  מבלי  וקל  נעים  מאירוח 

עבים  איכותיים,  פעמיים  החד  האירוח  כלי  הארוחה.  לאחר  הכלים  ניקוי 
וחזקים במיוחד ומעניקים עיצוב יפה ואסתטי  לכל ארוחה בבית, בגינה או 
בפיקניק. הסדרה כוללת צלחות בגדלים שונים למנה עיקרית, מנת ביניים 
ומנה ראשונה, קעריות מרק, כוסות, סכו"ם, מפות ומפיות המגיעות במגוון 

צבעים מרהיבים.

סדרה מיוחדת לבגדי תינוקות ולבעלי עור רגיש
ולרכות  מרבית  להגנה  זקוק  התינוק  של  העדין  העור 
מלטפת, לכן במעבדות מקסימה שקדו על פיתוח סדרת 
סנו מקסימה בייבי, הסדרה היחידה בישראל שנותנת 
מענה כולל לכביסת בגדי תינוקות. כל המוצרים בסדרה 
מתאימים  ונמצאו  דרמטולוגית  נבדקו  היפואלרגניים, 

לכביסת בגדי תינוקות ובעלי עור רגיש.  סדרת סנו מקסימה בייבי מבצעת 
התינוק,  של  העדין  בעורו  התחשבות  תוך  הניקיון  פעולות  את  ביעילות 
הסדרה  שקדים.  או  טאלק  של  עדינים  בניחוחות  מבושמים  המוצרים 
מקסימה  מרוכז  כביסה  ג'ל  בייבי,  מקסימה  סנו  כביסה  אבקת  כוללת: 
בייבי, מרכך כביסה מקסימה בייבי וג'ל מסיר כתמים סנו אוקסיג'ן בייבי.

 
חשיבות התזונה כבר מההתחלה

רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית 
לבחירת  בדרך  אמהות  מלווה  מטרנה,  של 
כי  ומדגישה  ביותר  הטוב  החלב  תחליף 
התקנים  לפי  הנדרש  הבסיסי  להרכבו  מעבר 
לוודא  חשוב  לתינוקות,  מזון  של  המחמירים 
שהוא יכיל גם רכיבים ייחודים הקיימים בחלב 

אם, כגון: פרוביוטיקה לחיזוק ההגנה הטבעית של התינוק, חומצות שומן 
ולחדות  קוגנטיבית  להתפתחות   ,(LCPUFA) ו-6   3 אומגה  ממשפחת 
הראייה, הרכב שמנים ייחודי עשיר בבטאפאלמיטט - אשר הוכח מחקרית 
ואף  קל  ולעיכול  רכות  ליציאות  סידן,  של  יותר  טובה  לספיגה  כתורם 
סדרת  הינה  מהדרין  מטרנה  בכ-50%!,  בתינוקות  הבכי  משך  להפחתת 
לגדילה  התורם  ייחודי  רכיבים  שילוב  בעלת  המתקדמת  החלב  תחליפי 
לכל  קל.  ולעיכול  שלו  הטבעית  ההגנה  לחיזוק  תינוקך,  ולהתפתחות 
לרשותך  עומדות  מטרנה  של  התזונה  יועצות  צוות  התייעצות  או  שאלה 

ותמיד שמחות ללוות אותך 1800-32-3333

כשזה סמיך יותר, זה מנקה ומחטא טוב יותר
מכירים את התופעה הזו שברגע שאתם שופכים אקונומיקה 
על משטח ועוד לפני שהספקתם להניח את הבקבוק, הנוזל 
כבר נעלם בחור הניקוז? אז כדאי לכם מאוד להכיר את "סנו 
וחיטוי  ניקוי  הלבנה,  כושר  עם  סמיכה"  אקונומיקה  ז'אוול 
מכיל  לשימוש.  יותר  שנוח  וצמיגי  סמיך  במרקם  מעולים, 
חומר פעיל  מרוכז המשמיד חיידקים, וירוסים, פטריות ועובש 

וממיס שומנים לניקוי יסודי. בזכות הנוזל הסמיך, המוצר יעיל 
במיוחד לניקוי משטחים אנכיים. ניתן להשיג באריזות של 1 , 2  ו-4 ליטרים.

נפתחו הלימודים בקמפוס החרדי של הטכניון
החלו  תלמידים  ושבעה  עשרים 
החרדי  בקמפוס  לימודיהם  את 
מחזור  זהו  גן.  ברמת  הטכניון  של 
ניהול  בתוכנית  ראשון  לימודים 
פרוייקטים בבניה בניהולו של פרופ' 
בעלי  הלומדים  בין  רוזנפלד.  יחיאל 
בענף  העוסקים  בתחום  פעיל  נסיון 
המעונינים  והתשתיות,  הנדל"ן 

להרחיב ידיעותיהם ולהתמקצע בתחום הבניה והנדל"ן. תוכנית הלימודים 
משפטיים  היבטים  בשטח,  מעשי  לימוד  כולל  מגוונים  נושאים  מקיפה 
בבניה, היבטים כלכליים ופיננסים ועוד שורה ארוכה של נושאים התורמים 
הנוכחית  הלימודים  בשנת  גבוהה.  מקצועיות  לרמת  הלומד  להכשרת 
מוצעים בקמפוס החרדי של הטכניון גם  שני קורסים במקצועות ההייטק 
- קורס בודקי תוכנה QA וקורס מומחי אבטחת מידע. הלומדים בקמפוס 
החרדי, הממוקם בבית דימול ברמת גן, נהנים ממערך של מלגות וסיוע 
לזכאים לפי עמידה בקריטריונים. זאת בשיתוף תלם, קרן ק.מ.ח  וההכוון 

התעסוקתי בעיריית בני ברק.

מרבה ספרים - מרבה חכמה
נמכרו  לילדים  קריאה  ספרי  אלף  מ-50  למעלה 
בנק  של  תצליח"  "תקרא  למבצע  הראשון  בשבוע 
הפועלים בשיתוף רשת "אור החיים". ב"אור החיים" 

מעריכים, כי עד לסיום המבצע ב-ו טבת, מספר הספרים שיירכשו יכפיל 
את עצמו. זו השנה השישית, שבנק הפועלים מקיים את הפרויקט בשיתוף 
הוצאת "אור החיים". בתקופת המבצע בנק הפועלים מאפשר ללקוחות 
כל הבנקים לרכוש ספרי קריאה איכותיים במחיר של 10 ₪ בלבד לספר. 
ברחבי  החרדיים  בריכוזים  הממוקמים  החיים  אור  רשת   חנויות  ב-17 
ממיטב  הקטגוריות,  בכל  ילדים,  ספרי   13 של  גדול  מגוון  מוצע  הארץ, 
"תקרא  מבצע  לילדים.  הכותבים  מוניטין,  בעלי  החרדיים,  הסופרים 
 18) תשע"ו  בטבת  ו'  עד  ויימשך  הבנקים,  כל  ללקוחות  מיועד  תצליח" 
בדצמבר ש"ז). במבצע משתתפים 17 סניפי רשת "אור החיים" בריכוזים 
החרדיים ברחבי הארץ באלעד, אשדוד, ביתר, בית שמש, בני ברק, חיפה, 

ירושלים, מודיעין עלית, פתח-תקוה ונתיבות. 

פרויקט התמחות חדשני לסטודנטים חרדים
השבוע התקיים ב'מרכז האקדמי לב' 
ההתמחות  תכנית  של  חשיפה  יו ם 
שמסייעת  הבא",  "הדבר  החדשה 
לסטודנטים חרדים להשתלב בעולם 
במפגש  החל  היום  התעסוקה. 
אלי  במעמד  התכנית  עם  היכרות 
תלמידים  מנהל  סמנכ"ל  שלמן, 
 – הג'וינט  נציגי  לב,  האקדמי  במרכז 

ראובן גורבט וישראל אוזן, מנהל תכנית "הדבר הבא" אבי לב, מנהל מרכז 
"כיוון" יחיאל אמויאל, נתן קנדלר מקרן ידידות טורונטו וכן מנהלת מדור 
גנדמן. במהלך היום עברו התלמידים  יעל  ההשמה במרכז האקדמי לב 
מיונים וראיונות על ידי מדור השמה. תכנית ההתמחות "הדבר הבא" הינה 
מדור  עם  בשיתוף  "אלומה"  ועמותת  ישראל"  "ג'וינט  של  משותף  מיזם 
השמה במרכז האקדמי לב. התכנית מסייעת לסטודנטים חרדים לקראת 
בו  המקצועי  לשדה  בהתאם  התעסוקה  בעולם  להשתלב  התואר  סיום 
הישראלי  במשק  מובילים  בארגונים  הסטודנטים  שילוב  ללמוד.  בחרו 
התחלתי  ניסיון  לצבור  להם  מאפשר  כמתמחים,  ממשלתיים  ובמוסדות 

בתחום ולהכיר את האפשרויות שפתוחות בפניהם. 

טיפים לשעת האמבטי  ה
לתינוקות,  המוביל  הטיפוח  מותג  ג'ונסונס®, 
לוקח כבר שנים ארוכות חלק בחוויית האמבטיה 
המעצימה  חוויה  העולם,  ברחבי  תינוקות  של 
עוד  לו  ומעניקה  התינוק  התפתחות  את 
להורים  לאפשר  מנת  על  להתפתח.  הזדמנות 
כדי  הרחצה  של  המיוחדים  הרגעים  את  לנצל 
החיוניים  חושיים  רב  גירויים  לתינוק  להעניק 

האמבטיה  בשעת  בתינוק  לטיפול  טיפים  מגיש  ג'ונסונס®  להתפתחות, 
ולאחריה. הטיפים שמים דגש על פעולות מסוימות בזמן הרחצה ואחריה, 
דברו    התינוק:  להתפתחות  ותורמות  השונים  החושים  את  המפעילות 
אל התינוק – כשאתם מבצעים את הפעולות השונות הקשורות ברחצה, 
תחשפו  כך  עושים.  אתם  מה  לתינוק  הסבירו  שטיפה,  עיסוי,  חפיפה, 
אותו למושגים חדשים ותסייעו לו לרכוש אוצר מילים מפותח.  משחק 
בבועות סבון – בועות הסבון מרתקות את התינוק,  תנו לו לגעת ולשחק 
תיאום  התינוק  אצל  יפתח  החמקמקה  הבועה  את  לתפוס  הניסיון  בהן. 
הנעים  הניחוח   – ריחני  בסבון  השתמשו    להתפתחותו.  החשוב  יד  עין 
ביחד עם שעת האיכות ההורית, מעמיקים את החיבור בין התינוק וביניכם 
ומסייעים לקשר שלכם להתפתח.  חבקו את התינוק – לאחר הרחצה, 
כשהתינוק יבש ונקי, הקדישו כמה דקות לחיבוק חם ואוהב. המגע העוטף 
  שלו.  העצמי  הביטחון  את  ומפתח  ומוגן  אהוב  להרגיש  לתינוק  מסייע 
עיסוי לפני השינה – לאחר האמבטיה, כשהתינוק רגוע, זה הזמן לעיסוי 
רגעים  לכם  מאחלת  ג'ונסונס®  ורצופה.  רגועה  לשינה  המסייע  עדין 
תרומה  שיעניקו  רגעים  האמבטיה,  בשעת  תינוקכם  עם  ביחד  נפלאים 

משמעותית להתפתחות שלו  ולהעמקת הקשר ביניכם.

פתרונות חכמים לחג החנוכה
ניקול, מותג עזרי הבית והמטבח מבית 'חוגלה 
קימברלי', יצרה את הפתרונות החכמים והיא 
עוזרת לך עם מבחר ענק של מוצרים שיקצרו 

מהחגיגה  ליהנות  לך  גם  ויאפשרו  למנוחה  זמן  לך  יפנו  ההכנות,  את 
המשימות  אחת  היא  הכיריים  ניקיון  המשפחה.  עם  האיכות  ומרגעי 
הקשות במטבח. נדרש מאמץ וזמן רב לנקות ולשפשף את כתמי השמן 
והתבשילים שנדבקו. מסירי השומנים ושאר חומרי הניקוי אולי עושים את 
העבודה, אבל הם לא נעימים, ובעיקר לא בריאים. לניקול יש את הפתרון 
המושלם עבורך - כיסוי מגן לכיריים לשימוש רב פעמי. עוד פיתרון חכם 
נעזרת  כשאת   ,2 פי  ארוך  בגליל  הנייר  מגבות  הם  ניקול,  מבית  ויצירתי 
במגוון הפתרונות החכמים של ניקול את יכולה לסיים ברוגע את ההכנות 

ולהתפנות לשמוח עם כולם.

זכתה זו השנה השמינית ברציפות בתואר הצטיינות 
,Superbrands  במטרה  נערך טקס  שנה,  כבכל 
צמרת  בקרב  ומיתוגית  שיווקית  מצוינות  לעודד 
באמצעות  וזאת  המובילים,  והמותגים  החברות 
הענקת אותות הצטיינות, הוקרה והערכה למנהלים, 
שזכה  המותגים  אחד  ציבור.  ולאישי  למותגים 
מותג  הוא  העל,  ממותגי  כאחד  הצרכנים  בבחירת 
'טמבור', מה שמעיד יותר מכל על שביעות הרצון של 
הלקוחות, כמו''כ על  התמדתה וחתירתה של חברת 

''אנו  'טמבור' נמסר:  גבוהה. מהנהלת  'טמבור' לשווק מוצרי איכות ברמה 
שמחים להיות חלק מ"מותגי העל" של Superbrands Israel . אנו נמשיך, 
והטובים ביותר לבית שלכם''. כמו תמיד, לספק את המוצרים האיכותיים 

צילום: עידן גור



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

  כ"ז-כ"ט כסלו תשע"ו 9-11/12/15                       
            

03-6162228

■














דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



2-2.5 חדרים





4-4.5 חדרים

+5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



וילות ובתים

■









1-1.5 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

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■













■












 ■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■
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3-3.5 חדרים

 ■









■









3-3.5 חדרים

■






וילות ובתים

■










Zlbrtgmailcom
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amitayperfectprocoil

לדירות , למחזור 
ולכל מטרה!

במקצועיות ובאמינות.
פגישה ויעוץ חינם!

עוצמה משכנתאות!

052-7113508

■
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yosiyagengmail

com
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yosiyagengmail

com
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ז- כ"ט כסלו תשע"ו 9-11/12/15  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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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

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

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

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

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

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

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

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

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

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'
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054-8402235 לא בשבת

דירה להשכרה במרכז פתח תקווה 
ל-8 חודשים (גמיש)

ברחוב בורוכוב ק"ב 4 חדרים + חניה + ריהוט חלקי
הדירה יפה ומנוצלת היטב - 2 שירותים, 3 מזגנים, כיור 

כפול, 3 כיווני אויר - דרום צפון מערב, פונה לחזית

ללא תיווך
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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק
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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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בית חילקיה
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

כוכב יעקב
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Zlbrgmailcom
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Zlbrgmailcom
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Zlbrgmailcom
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מושב עלמה

מושב תרום
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מירון
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מצפה יריחו
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נתניה
■







ספסופה
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צפון
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FOX■
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BA
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BA


אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!
■






לשבת הקרובה!!
במלון לב ירושלים

 &1,075
לזוג פנסיון 

מלא

 ליד ביהכנ"ס הגדול

כמו"כ לכנסים 
אירועים וקבוצות

0548-410815

כשרות מהדרין

צפת
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כ"ז-כ"ט כסלו תשע"ו 9-11/12/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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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

₪

₪

₪

■











■








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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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■
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מוצרים 
rושירותים

■







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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קוממיות
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ראש פינה                               
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wwwhapagodacom
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מכוניות
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בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
בכמות

מוגבלת
050-5765449
052-7123419

ועוד מגוון רכבים במחיר זול


■
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ganyzumgmailcom



לפרסום
בלוח

03-6162228
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סקודה
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מתמחים בכל עבודות האיטום
איתור ופתרון בעיות רטיבות

איטום ביריעות ביטומניות תקניות
זיפות וסיוד גגות

חידוש והחלפת גגות
ביצוע עבודות בסנפלינג

עובדים מקצועיים ואמינים
מחירים נוחים

052-6422426
itumimbgvahim@gmail.com

מאושרים 

מ"ת
ע"י משרד הת ביקור

ויעוץ - חינם

■




■





בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מבצע לשבוע בלבד
3+1

■







הזדמנות שלא תחזור

054-8420080

ללמוד מקצוע מהבית
בתנאים נוחים במיוחד

להגיע למעמד פרנסה 
מכובד
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BLACKBERRY
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Bauknecht■




mor�■
richards
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Brother



■




■


■


■


■




■




■




■




■




■


■


■




■




■


■


■






וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: כ"ז-כ"ט כסלו תשע"ו 9-11/12/15 603-6162228
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ירושלים 52 ב"ב 03-592841

3 ב-100 
 סריגי 
ילדים 
נערות 
ונשים

3 ב-50 
מכנסי 
ילדים 

חצאיות 
וסרפים

 50
חצאיות 
מחויטות 
לנשים

&&&

אצל בתיה

■




רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה

&
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sharp■
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הבגדים מהחורף 
הקודם לא 

עולים?
 3-6

ק"ג 
בחודש

פתרון 
פשוט 

תוצאות 
מדהימות

באישור משרד הבריאות

03-6313775
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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

■








■








■




■




■





■



sarashabtaiwallacom
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קו עיתונות דתית/קול העיר ב״ב / 7974456 / 

לסניף קופי טיים בתל השומר

yanivbs122@gmail. ,050-8294464

עובדי/ות דלפק / בריסטה
עבודה במשמרות

שכר מצוין למתאימים/ות

■





■


■


■





■




■




■




■





■






■





■





■




■




■







■




■




■



■





■




■




■


■
XX



■


X■




■




■




■
X




■
X




■




■




■


■


■


■


■


■


■




■





■




■


■




■
XX



■
XXX



■


■





■




■




■




■





■


■


■




■





Peg■




■





PEG■




■




■




■




■




■




■


■




■




■


■


■


■


■




■


■




LG■



■




■




■




■





■




■




■




■




■
X



■




■
X



■




■
Lexmark Z



■
Grundig Gsb



■


■





■




■




■




■


■


■


■


■




■




■




■


■


■




■





■
JST




■




■


■




■


■






■




■




sharp■


■
s


■



■



■




■




■




■




■


IXUS■





MP■




■




■




■


■




■




■


■




■




proview■




■




■




X■





■




■




■




■




■




■




■




■




■




■



■




LG■





■




■


■


■
BMX

■


■


■




■


smZara■




■





■




■




■




■




■




■


■




■




■




■


■




■




cool■


BMX■


■


Rockport Waterproof
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כ"ז-כ"ט כסלו תשע"ו 9-11/12/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות
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

שלוחה 2 • המידע חים

 ■






ethelspotnikcoil

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

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 יש
עבודה

כל המשרות למגזר החרדי

www.glatjobs.co.il

מחפשים
עבודה?

יותר מ-4500
משרות פנויות
בכל התחומים

מחכות לכם אצלנו!

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666
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horvitzaehcoil
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jobsmyfacecoil
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ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בחורים�רציניים�ישיבתיים
עִדיפות�ֹלבעֹל�ֱקורא�נוסח

ספרִדי�ירושֹלמי

052-7616639

ִדרושים

14:00-20:00ֹלהתֱקשר�בין

מייִדי

חוִדשים-6שֹליחות�ֹל
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asgmail

com
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armndofwallacom

קול העיר ב"ב / 7969332 / 

לרצ + חברת שליחויות הגדולה בגוש דן
דרושים/ות

שליחים/ות לקטנועים
• תנאים מעולים • משכורת בסיס+פרמייה+בונוס

• אפשרות למשרה חלקית גם אחה"צ
052-4207725

ליוסי
מראות
דרושים:

פקידה
מתאם הרכבות

שליח
עובדי ייצור

מחסנאי
03-5795922

תנאים טובים 
למתאימים

■
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MLsmilenetil
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horvitzaehcoil
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Doritgmailcom
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מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 26& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

■



■




צמיחה

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לב"ב ולכל חלקי 
הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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pninafamiorgil
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ETGARGMAILCOM
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jobskidumpluscoil
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שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

מגהץ קיטור SpeedCare  פיליפס
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור Bar4 לגיהוץ מהיר, 

מיכל מים עם אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 
לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי אבנית, 

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪799

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח 
סוס, מנוע הנעה ישירה, הספק 

1100 וואט, קערה 2.6 ליטר 
עמידה במיוחד ובלתי שבירה,

מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

טוסטר אובן גרץ

₪149

 1880-OT טוסטר אובן בנפח 18 ליטר דגם
בעל עוצמת 1380 וואט וטיימר 60 דקות

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, שטח 
עבודה בטעינה אחת כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית 

לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנתיים אחריות

₪349

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם דיגיטלי 900 גרם 

לאפיית מגוון לחמים, כולל 
חוברת מתכונים בעברית, 
אופה מגוון לחמים- לחם 

לבן, חיטה מלאה, ללא גלוטן 
ולחמים עם תוספות. אפייה 
מהירה - כיכר לחם בפחות 

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד חימום יתר
 12A כפתורים עם בידוד חום מושלם – תקן

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189
שואב אבק סמסונג

שואב אבק 1800 וואט 
בעל עוצמת שאיבה 

380WSP
פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

₪199
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪899

סיר בישול רדמונד
42 תוכניות בישול ואפיה מתוכן 16 תוכניות 

אוטומטיות ו- 26 תוכניות ידניות, קערה עם ציפוי 
קרמי בנפח 5 ליטר, 

ניתן לאפות לחם, כולל 
תוכנית מולטי שף, בישול 

אקספרס, בישול רגיל, 
מרק, אפייה, חימום 

ועוד.  כולל רשת לטיגון 
בשמן עמוק ומתקן 

בישול אדים.  

במטבח!הבריאות מהפכת 

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת וופל בלגי, דונאטס, 
1000W קאפקייק וקייק פופס. הספק

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

סיר טיגון צ'יפסר גולדליין

₪99

מיכל פנימי אנטי דביק, גוף חימום נסתר, רשת 
טיגון עמוקה הכוללת 

ידית נשלפת, בורר 
טמפרטורה רב 

שמושי, נורת ביקורת 
וטרמוסטט אוטומטי 

סיר טיגון ללא שמן - AIRFRYER פיליפס

שנות אחריות
ע"י אלקטרה 2

טעם ופריכות נהדרים – ללא 
 Rapid Air השומן! טכנולוגית
– פטנט ייחודי המאפשר הכנת 

צ'יפס, שניצל ומיני מאכלים 
מטוגנים אחרים המכילים 

עד %80 פחות שומן. 

₪888

סיר טיגון 5 ליטר נירוסטה  
עשוי מנירוסטה איכותית, נשלף ומתפרק לניקוי קל ונוח

עוצמה אדירה 2000 וואט, 3  רשתות מזון, טיימר  + פעמון
פילטר ייחודי לסינון 

ריחות הטיגון

₪249 במקום 299 ₪

רדיאטור אלקטרה 7 צלעות

₪149

שלוש דרגות חום, בקרת 
טמפרטורה ע"י תרמוסטט 

מתכוונן, הגנה מפני חימום יתר, 
נורית חיווי, הפסקת עבודה 

בנפילה,  
7 צלעותבטיחותי

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

בטיחותי

תנור חימום אינפרא

₪169

תנור חימום עוצמתי. מבחר 
דרגות הפעלה.

רפלקטור אחורי לפיזור חום 
אופטימלי בחלל החדר.

[W] 2200 :דרגת חימם גבוהה

בטיחותי

רדיאטור ללא שמן מורפי ריצ'ארדס

₪549 שנות אחריות 2

רדיאטור 
ללא שמן

₪449
₪379 7 צלעות

9 צלעות

11 צלעות

בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, 
לחצר ולמרפסת, לבתים פרטיים 

וכן לעסקים. מהיר וחסכוני, ניידות, 
ועמידות בפני פגעי מזג האוויר, 

גשם ורוח. 

פטריית חימום בגז

₪899 בטיחותי

חימום בגז

2000W, משמש לאיוורור ולחימום, 2 מצבי חום + 
איוורור, טרמוסטט, נורית ביקורת, ידית נשיאה

מפזר חום עומד שוכב

₪49

מפזר חום לאמבטיה
מפזר חום לאמבטיה,  2 דרגות 

1000W + 2000W חום
מצב של אוויר קר אחד, 

התקן תלייה, הפעלה ע"י חוט 
משיכה, מנגנון טרמי המגן 

מפני חימום יתר

79 ₪בטיחותי

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

לחימום מירבי, בטיחותי 
ביותר- מפסיק את 
פעולתו בעת נפילה.

תנור חימום קוורץ

₪35 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
,1800W חימום קרמי נעים ומלטף

כולל מכשיר אדים קרים,
ניתן להפעלה עם שעון שבת.

מחמם טורבו הוריקן גולד ליין

₪499

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

בטיחותי

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, גוף חימום 

חסכוני, עשוי מקרמיקה, דרגת חום, רשת 
הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪229מקרן עומד
₪199

מקרן חום קרמי

₪149מקרן תלוי

30 נורות לד ב-

  LED תאורת חירום 30/60/90 נורות

₪99
₪69
₪39

60 נורות לד ב-

90 נורות לד ב-

עוצמה: 1500w חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 
מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה, מיועד 
לתלייה על הקיר בחדר האמבטיה או בחדר הילדים, 
בטיחותי ועומד בדרישות התקן הבינלאומי החדש.

תנור אינפרא לאמבטיה

₪59בטיחותי

תנור חימום נירוסטה לאמבטיה

₪199

גוף חימום כפול המייצר עוצמת חום מהירה וחזקה 
2200W, פיזור חום נעים ואפקטיבי. שני מצבי חימום. 

בטיחותי

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪159 בטיחותי

מגהץ קיטור טפאל

₪399 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

הספק רב עוצמה של 1000W locked motor, קערת 
נירוסטה 5 ליטר + 3 מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,490
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 
10 שנים אחריות בכפוף לתקנון 

היבואן ˆ הדרכה למיקסר 
באקדמיה לבישול "לגעת באוכל"

ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה מלאה 

לבישול ואפייה - ניתן להפעיל 
את שני התאים בו זמנית! 

פלטת שבת בשני התאים. 4  
מבערי גז יצוקים, מערכת גז 
מתוצרת SABAF איטליה. 

₪2,990

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

מקרר משרדי + תא הקפאה
טרמוסטט, דלת בעיצוב מעוגל, מדפים הניתנים לשינוי 
מיקום, מגירה לאחסון 
ירקות ופירות שקופה, 

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699
מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

ליטר, מדחס אינוורטר, מערכת 
ממוחשבת לזיהוי שינויי טמפ', 

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399

כיריים גז 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות 

עם משטח נירוסטה 
מחוסמת ועמידה, 

 SABAF 5 מבערי גז
איכותיים תוצרת 

איטליה, מבער טורבו 
בעל, להבה משולשת 

₪1,290

מכונת כביסה גאלנס 6 ק"ג
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב 
של תוכניות כולל כביסה 
מהירה, חסכוני בחשמל 

A דרוג אנרגטי

נפח 6 ק"ג

₪1,190 WWW.GALANZ.COM

4 משטחי חימום, 
 ,TOUCH כפתורי מגע

טיימר עד 99 דקות. 
9 שלבי חימום. 

כיבוי בטחון  אוטומטי

כיריים אינדוקציה 4 להבות

₪1,990 כיריים 
אינדוקציה

חד פאזיחיבור 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,290

נפח 7 ק"ג, פתח חזית, דלת 
מרובעת רחבה, תוכנית אל 

קמט,  טיימר 150 ד�
C 2600 וואט, דרוג אנרגטי

מייבש כביסה ווירפול + מעבה
מייבש עם מעבה, טכנולוגיית 

החוש השישי, טיימר, תוכניות 
מיוחדות, תוף נירוסטה, חיישני 

לחות,  תוצרת צרפת.

תוצרת 
צרפת

+ מעבה

₪1,990

מייבש כביסה גאלנס

₪849

נפח 6 ק"ג
 סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

WWW.GALANZ.COM

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

15 תוכניות, מהירות 
סחיטה מתכווננת, ביטול 

סחיטה, שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי.

מכונת כביסה אלקטרה 6 ק"ג

נפח 6 ק"ג

₪1,390

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,690

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית Motion 6 מדמה 

כביסה ידנית-לביצועי כביסה 
 – Direct Drive .טובים יותר

הנעה ישירה, מהירות סחיטה 
1000 סל"ד

₪1,890 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 101 890
דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
טורבו אקטיבי לאפיית 
2 תבניות במקביל. 9 

תוכניות הפעלה, 
 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

₪5,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

תצוגה דיגיטלית 
טריפל A, בחיסכון באנרגיה. 
צריכת מים חסכונית במיוחד

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות כלים, 
6 תוכניות הדחה, כולל 
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק', מנגנון הגנה 
מפני הצפה, 
AAA :דירוג

690
דירוג 
אנרגטי
A

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 
מתנה!!!

תנור בנוי נירוסטה זנוסי
גריל כפול, פונקצית חימום מוקדם מהיר לחיסכון בזמן
תוכנית מיוחדת להכנת פיצה, נפח תנור גדול במיוחד 

– 74 ליטר ומפלסי 
גובה נוספים לגמישות 

גדולה יותר 

₪1,390

נפח 74 ליטר, גימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 
 ,LED לוח הבקרה ,A
8 מצבי בישול ואפיה 
כולל טורבו אקטיבי, 
מאוורר גדול במיוחד 

לבישול אחיד .

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס 
תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

3 (2 + 1) בתוספת 99 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

1200 סל"ד, בטכנולוגיית 
Eco Bubble החדשה, 
תצוגה דיגיטלית רחבה, 
תוכנית ייחודית להסרת 
כתמים קשים, תוכנית 

מהירה ב- 15 דקות, דירוג 
.A אנרגטי

מכונת כביסה סמסונג ענקית 9 ק"ג

₪2,990
 דקות, דירוג 

.
נפח 9 ק"ג דירוג 

אנרגטי
A חדש!

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,690 + מעבה

מקרר מקפיא תחתון בוש
 NO-FROST מקרר מקפיא תחתון
נפח כללי 476 ליטר, מערכת סינון 

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

מקרר מקפיא עליון האייר
נפח 539 ליטר
מולטי אייר פלו
B דירוג אנרגטי

צבעים לבן/נירוסטה

₪3,490
מזגן עילי 2 כ"ס –טורנדו

₪ 3,120
דירוג 
אנרגטי
A

  LEGEND 22A CH :דגם
BTU-H 18,824 :תפוקת קירור

תפוקת חימום: COP  BTU-H 18,984 בקירור: 3.79
שנות אחריות

מלאות 5

חדש!
דגמי 2015

4 שיטות אפיה ובישול, 
מערכת גז מתוצרת 

איטליה, שסתום בטחון לכל 
מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

BTU/h 12,000 תפוקת קירור
A דירוג אנרגטי COP 3.733 בתוספת 199 ₪שנות אחריות מלאות

מקרר טריפל 3 דלתות סמסונג
נפח כללי 594 ליטר, מערכת 
B קירור כפולה, דרוג אנרגטי

₪6,190
קיוסק מים

10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג אנרגטי 
A, מערכת תרמית חכמה 
ThermiC°Air להולכת 

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3
תוצרת גרמניהתוצרת גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

₪1,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2
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