
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 - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
lter� Active odor - 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 - שארפ, 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 7 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 7 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 23.12.2015 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

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

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 - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
lter� Active odor - 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 - שארפ, 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 7 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 7 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 23.12.2015 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

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

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 ו' בטבת תשע"ו   18/12/15 גיליון מס' 1150

פרשת ויגש
כ. 16:02 י. 17:18ירושלים

כ. 16:18 י. 17:19
כ. 15:58 י. 17:18              

ב"ב
פ"ת



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
 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 20.12.15

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 20.12.15

₪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 20.12.15

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 , 

₪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 20.12.15

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪28
₪17 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15
בתוקף עד 20.12.15בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 



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 ו' בטבת תשע"ו   18/12/15 גיליון מס' 1150

פרשת ויגש
כ. 16:02 י. 17:18ירושלים

כ. 16:18 י. 17:19
כ. 15:58 י. 17:18              

ב"ב
פ"ת

ריבלין בוועידת 'הארץ' השבוע             )צילום: אמיר לוי, פלאש 90(

חברי הכנסת החרדים במתקפה חסרת תקדים נגד נשיא המדינה ריבלין:

"בחרנו נשיא 
כפוי טובה"

אחרי שקרא לצירוף לפיד לקואליציה והצהיר כי יש להגביר 
את השוויון בנטל קורע הנשיא ריבלין את החוטים האחרונים 
עם החרדים שתמכו בו וחובר לרפורמים בארה"ב  בעקבות 
השתתפות ריבלין בטקס רפורמי עם נשיא ארה"ב - ביטולי 
הזמנות של נשיא המדינה לאירועים חרדיים, כולל לחתונת 
בתו של יו"ר ש"ס דרעי  סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש: 
"טדי קולק שפך הון על ערביי מזרח ירושלים והמתנגד הגדול 
שנוסע  ריבלין  רובי  האופוזיציה  איש  היה  מדיניות  לאותה 
כיום לארצות הברית כדי לפרסם נגד ישראל מאמרים ולטעון 
שלא העברנו מספיק תקציבים לערבים" / בי"ס לפוליטיקה

שיחה חסויה: מה גרם לרה"מ להתקשר בדחיפות 
לשרים דרעי וליצמן עם צאת השבת? / בי"ס לפוליטיקה

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

לשבת הקרובה!!
במלון לב ירושלים

 &900
לזוג פנסיון 

מלא

 ליד ביהכנ"ס הגדול

כמו"כ לכנסים 
אירועים וקבוצות

0548-410815

כשרות מהדרין

*5700

הורה �יעודי?
�ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�


פתיחת תיק לא קבלת לא שלמת ממ� הכנ�ה ומהביטוח ה�יעודי (ג	 ביטוח �יעודי בקופ"ח)יש לכ	 זכויות ומגיע לכ	 הרבה כ�
חינ�

שלוחה 120 03-5796643פרסם ותתפרסם

אלפים השתתפו באירועי חנוכה
אלפים מתושבי פתח 
תקווה השתתפו בימי 

החנוכה בשלל האירועים 
שקיים האגף לתרבות 
  תורנית בפתח תקוה

ברחבי העיר נערכו בשבת 
חנוכה שבתות חזנות 
בשיתוף האגף / עמ' 6

'

שמחת חנוכה 
בקהילת "בית אבא"

במוצאי שבת חנוכה, התכנסו עשרות 
משפחות מקהילת "בית אבא" במתנ"ס רמת 
ורבר שבמרכז העיר לאירוע חגיגי במיוחד 

 אירועי החג במתכונת קהילתית-משפחתית 
הפכו למסורת בקהילה הצעירה והמתפתחת 

/ עמ' 10

אלפים השתתפו במעמד הענק של הדלקת נרות חנוכה 
וחלוקת 'מטבעות ברכה' הידועים בסגולתם אצל
מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א

מנהיגה הרוחני של העיר / עמ' 10

פתח תקוה מצטרפת 
לפרויקט הבינלאומי 

"עיר לומדת"  
ובכך תהפוך ל"עיר 
הלומדת" הגדולה 
בישראל / עמ' 8

פתח תקווה 
לומדת





 

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



בפתח-תקוה12 " ב תש"ע 121//1   ו' בטבת תשע"ו 618/12/15 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, 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,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

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

אלפים השתתפו באירועי חנוכה
אלפים מתושבי פתח תקווה השתתפו בימי החנוכה בשלל האירועים שקיים האגף לתרבות תורנית בפתח תקוה  אלפי 
ילדים השתתפו בהצגה "יוסל'ה קמצן קדוש"  מאות השתתפו בשירת הבקשות בביהכנ"ס דוד ומשה  ברחבי העיר 

נערכו בשבת חנוכה שבתות חזנות בשיתוף האגף

מאת: אהרן נצר

בראשות  תקוה  פתח  תורנית  לתרבות  באגף 
של  ובניהולו  בלושטיין  אבי  המועצה  חבר 
ההצלחה  את  בסיפוק  מציינים  זלצר,  שמואל 
הגדולה בהפקות של עשרות אירועים במהלך 

ימי החנוכה.
ברחובה  הדלקה  התקיימה  השנים,  כמסורת 
לוחמי  עיר במתחם המרכז המסחרי ברח'  של 
הגטו אליה הגיעו  חניכי תנועות הנוער, תלמידי 

ביה"ס והציבור הרחב, וחגגו בשירה וזמרה.
בקהילות  התקיימו  והלל  הודאה  ערבי 
ומרצים  אומנים  התארחו  בהן  בעיר  בשכונות 
דוד  הרב  לישראל  הראשי  הרב  בהם:  שונים, 
כוכבא,  בר  גרשון  ד"ר  ההיסטוריון  לאו, 
אורי  הסטנדאפיסט  אזולאי,  גולן  השחקן 
בן  חנן  הזמר  השחר,  איילת  תזמורת  מלמד, 

ארי, עמיר בניון ועוד.
שבת מקץ הוקדשה לשבת של שירה והודאה, 
שם  קדושים,  מעלות  בקהילת  אברהם  בכפר 

אופיר  של  בניצוחו  "סולן"  להקת  התארחה 
מאיר"  "היכל  בקהילת  העיר  ובמרכז  סובול, 

שאירחה את החזן ליפא גלנץ.
יוספטל  בשכונת  התקיימה  הבקשות  שירת 
בן  יוסי  הפייטן  עם  ומשה"  "דוד  בביהכנ"ס 
חמו, מאור בוזגלו ופייטני חברת מאור השחר.

הצלחה גדולה הייתה לאגף  בהצגה "יוסל'ה 
ילדים  קמצן קדוש" בה צפו למעלה מ-3,200 
בהיכל  האגף  שקיים  הצגות  ב-4  והוריהם 

התרבות.
ימי  התקיימו  יום  מידי  החנוכה,  במהלך 
"יסודות"  במסגרת  גנים  בהדר  לילדים  לימוד 
בנשיאות הרב הראשי הרב מיכה הלוי, ובכפר 
גנים במסגרת ביהמ"ד הקהילתי בנשיאות הרב 

יגאל לרר.
באגף מסרו כי הם כבר מתכוננים לאירועים 
אברהם  עם  הבא  הגדול  המופע  בהם  הבאים, 
מהאלבום  חדשים  שירים  עם  שישולב  פריד, 

שבדרך.

חב"ד האירה את פתח תקווה
שליח חב"ד לפ"ת הרב אשר דייטש ופעילי חב"ד - עברו בכל ערב מימי החנוכה 

בחנויות העיר וסייעו להדליק חנוכיות ולהפיץ את אור החנוכה  באחד מהערבים הגיעו 
הפעילים לביה"ח שניידר וחילקו מתנות והפתעות לחנוכה לחולים ובני משפחותיהם

מאת: מנדי קליין

נס  פרסום  את  להגביר  מליובאוויטש  הרבי  להוראת  בהתאם 
הרב  בראשות  חב"ד  בית  העניק  לבוא,  הקרובה  והגאולה  החנוכה 
בתי  לאלפי  ונרות  חנוכייה  ערכת  לפ"ת,  חב"ד  שליח  דייטש  אשר 
ערב  מידי  התפרסו  חב"ד  בית  פעילי  וכמאה  העיר,  ברחבי  עסק 

להדליק את החנוכיות בבתי העסק ברחבי העיר. 
הסוחרים והלקוחות קיבלו את פניהם במאור פנים ובשמחה, ובכל 

מקום הצטרף קהל רב להדלקת החנוכייה, לשירה ולריקודים.
דולקות  חנוכיות  של  המרהיב  המחזה  עצמו  על  חזר  ערב  מדי 
וכן  העיר  במרכז  חנויות  במאות  הגדול,  בקניון  חנויות  במאות 
במרכזים מסחריים רבים ברחבי העיר כגון קניון גנים, מרכז מסחרי 

אם המושבות, שלום סנטר, מרכז רום ועוד ועוד.
כמו כן חילקו מתנדבי בית חב"ד כאלף ערכות של חנוכיות ונרות 
עירית  האירועים של  אגף  העיר, מתנת  ברחבי  הרפואיים  במרכזים 

פתח תקווה.
הפעילים מסרו כי הם באו לחזק ויצאו מחוזקים, כשראו במוחש 
את התעוררות הניצוץ היהודי וההשתוקקות לגאולה של המשתתפים 

בהדלקות בכל רחבי העיר.
ברחבי  הגדולים  ובצמתים  תקווה  פתח  לעיר  הכניסות  בצמתי 
בית חב"ד חנוכיות ענק שהודלקו מדי ערב. החנוכיה  העיר, הציב 
אישי  ע"י  הודלקה  שם  המייסדים,  בכיכר  הוצבה  ביותר  הגדולה 

ציבור ובליווי מוזיקה וריקודים.
סייעו  תורנית  לתרבות  והאגף  תורניים  ותרבות  לחינוך  האגף 

במימון הפעילות.
הפעילות הגיע לשיאה ביום הרביעי של חג החנוכה כאשר הרב 
הרפואי  המרכז  השונות של  במחלקות  נעו  מתנדבים  וצוות  דייטש 
"שניידר" עם עגלות ענקיות מלאות במשחקים יקרים מתנת "כולל 
חב"ד" בארה"ב, ועברו מחדר לחדר והעניקו מתנה אישית יקרה לכל  

ילד מאושפז.
החג  שמחת  על  ההלל  את  גמרו  והוריהם  המאושפזים  הילדים 

שהמתנות הסבו לילדים המצפים לרפואה שלימה.

הרב אשר דייטש מדליק חנוכיה עם בעלי אחת מהחנויות בפ"ת

שחקני ההצגה "יוסל'ה קמצן קדוש" עם אנשי האגף לתרבות תורנית פ"ת

מפיצים 
את האור

המחלקה לזהות יהודית וקליטת עולי 
אתיופיה, ערכה פעילות מיוחדת 

לחנוכה בשיתוף "כולל אור"
מאת: אלי שניידר

בראשות  אור"  "כולל  ארוכה,  שנים  כמסורת 
לזהות  והמחלקה  אנגלמן  יהודה  אריה  הרב 
של  בראשותו  אתיופיה  עולי  וקליטת  יהודית 
ולפניהם  החנוכה  בימי  קיימו  תמנו,  ישעיהו 
פעילות מיוחדת לחג בקרב תלמידי העיר ובפרט 

בקרב יוצאי אתיופיה.
הפעילות נערכה עם בית הנוער שמיר קדימה 

שבניהולה של גילי חמל.
מיוחד  למפגש  זכו  נוער  ובני  ילדים  שישים 
ומעשיר שעסק בתוכן של החג, חידונים ופרסים, 
שרון,  דני  והקוסם  הלהטוטן  עם  מיוחד  ומופע 

בבחינת "על הניסים ועל הנפלאות".
טומן  החנוכה  "חג  אנגלמן,  הרב  לדברי 
בזהות  והוספה  נתינה  של  רבים  מסרים  בחובו 
יהודית, וזהו האור שאנו צריכים להפיץ בכל בית 
להעמקה  נפלאה  הזדמנות  זו  הייתה  ומשפחה. 

בזהות היהודית של יוצאי העדה האתיופית".
ועל  והודו על השקעה  הילדים שיתפו פעולה 

שיתוף הפעולה בין כל הגורמים השונים.
הודות להצלחה, כבר סוכם על המשך פעילויות 

נוספות במשך השנה.
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עופות, בשר ודגים טריים

1700-708-440

?? אצלכם בפתח תקוה
בטלפון אחד עד הבית

ימים ב ,ה

רוצים להעשיר את סעודת השבת 

עכשיו בצפראי
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מסיבת החנוכה המפוארת של "אוהל חיים"

מאת: אהרן נצר

פתח תקוה תצטרף לפרויקט הבינלאומי 
את  להגדיל  נועד  אשר  לומדת",  "עיר 
בקהילה.  בלמידה  העוסקים  מעגל 
ראשון  ביום  שיתקיים  האירוע  במסגרת 
הקרוב בבית יד לבנים, במעמד ראש העיר 
שונשיין  איתי  עו"ד  סגנו  ברוורמן,  איציק 
איציק  הכנסת  וחבר  התרבות  מינהל  ראש 

העיר  אמנת  על  הנוכחים  יחתמו  שמולי, 
באופן  תקוה  פתח  תצטרף  ובכך  הלומדת 
באיחוד  בהצלחה  שנוסד  למודל  רשמי 

האירופי ויושם גם בארץ.
עלייה  בעולם,  הטכנולוגיים  השינויים 
החיים,  איכות  ושיפור  החיים  בתוחלת 
והרשויות  החינוך  מוסדות  את  מעודדת 
בוגרים  לאזרחים  לספק  המקומיות 
וללמוד, לחקור, לפתח  אפשרות להמשיך 

בתחומי  ועניין  סקרנות  לגלות  ולהמשיך 
חיים שונים. המודל העולמי מדבר על כך 
שכדי להצליח בשוק העבודה, על אנשים 
הקריירה  כל  לאורך  וללמוד  להמשיך 
היכולות  את  ולהגמיש  להתעדכן  בכדי 
מלמדים  מחקרים  המשתנה.  בשוק  שלהם 
מעורבים  אנשים  הם  לומדים  אנשים  כי 

ומרוצים יותר.

פתח תקוה מצטרפת לפרויקט 
הבינלאומי "עיר לומדת"  ובכך תהפוך 

ל"עיר הלומדת" הגדולה בישראל

ישיבת מדרש רמב"ם בפ"ת ערכה כנס חנוכה מרכזי 
בהשתתפו מאות מתושבי העיר  באירוע ערך סיום מסכת 

ראש הישיבה הגר"א חפוטא שליט"א

מסיבת חנוכה מפוארת בבית הכנסת אוהל חיים במרכז 
העיר  השתתפו: האדמו"ר ממישקולץ, ראש העיר איציק 

ברוורמן וחבר מועצת העיר רמי גרינברג

פתח תקווה לומדת

בית הכנסת נחנך 
במסיבה מפוארת

מאת: אלי שניידר

בבית  נערכה  מפוארת  חנוכה  מסיבת 
כנסת "אוהל חיים" במרכז העיר, אשר היה 
רבים  חלק  נטלו  במסיבה  לפה.  מפה  מלא 

מתושבי מרכז העיר .
האירוע  את  שכיבדו  המכובדים  בין 
ראש  בהשתתפותם: האדמו"ר ממישקולץ, 
מנהל  סגן  ברוורמן,  איציק  עו"ד  העיר 
ירון טיירי, חבר מועצת העיר רמי  המינהל 
גרינברג, ורב בית הכנסת הרב ליאור ברדע. 
הנעימו: הפייטן אהרון אהרוני ולהקת פרחי 
אוהל חיים ע"ש יעקב מורד ז"ל , והפייטן 

הידוע דוד ישראל.
את המסיבה אירגנו, כמידי שנה, יו"ר בית 
עדיקה  יוסף  והגבאים   , סבז  חיים  הכנסת  

ומאיר כהן.

בשירי  הילדים  להקת  שהופיעה  לאחר 
ברכה  לדברי  עלו  הפייטנים,  עם  מסורת 
גרינברג   רמי  ברוורמן,  איציק  העיר  ראש 
את  שבירכו  ממישקולץ,  והאדמו"ר 
נס  על  דברים  והעלו  הרבים  המתפללים 

חנוכה שהיה לעם ישראל. 
בסיום הערב עלה לברך יו"ר בית הכנסת 
חיים סבז, שהודה לאורחי הכבוד ובמיוחד 
נלאה  הבלתי  הסיוע  על  טיירי,  ירון  למר 

בבניית בית הכנסת החדש.

מאת: מנדי כץ

במעמד מרשים של ראשי ישיבות, רבנים 
חנוכה  כנס  נערך  ציבור  ואישי  חשובים 
באולם  בפ"ת  רמב"ם  מדרש  של  המרכזי 
מקום  אפס  עד  שאוכלס  השביעי"  "הרקיע 

ע"י תושבי העיר.
של  שמיני  נר  בהדלקת  נפתח  האירוע 
חנוכה ע"י מרן ראש הישיבה הגר"א חפוטא 
מסכת  סיום  את  ערך  מכן  שלאחר  שליט"א 
בכולל  שנים  שלוש  במשך  שנלמדה  מגילה 
בשיעור שבועי הפתוח לכלל הציבור החפץ 

ללמוד.
על השירה והפיוט ניצח הזמר שאול חיון, 
את  מנעים  אדי  הבינלאומי  הכינור  כשנגן 

האירוע בזמן סעודת המצוה.
הישיבה  ראש  עמד  הנפלא  הערב  בסיום 
עם  של  שמעלתם  החנוכה  ימי  על  בדבריו 
זו  ובנקודה  לה׳  בנים  בבחינת  שהם  ישראל 
נלחמו היוונים בכדי למנוע מהם את הייחוס 
המיוחד ולכן באה ההדגשה בקטע התפילה 
דביר  אל  בנים  "באו  הניסים",  "על  של 

ביתך".
עו"ד  העיר  ראש  המעמד:  את  בירכו 
בוסו  אוריאל  הרב  סגנו  ברוורמן,  איציק 
הי״ו וכן הרב אליהו גינת יו״ר האגף לחינוך 
ותרבות תורניים שסייע, כמו באירועים רבים 

שנערכים בכל רחבי העיר, להצלחת הערב.
 את הערב הנחה בטוב טעם, ידיד המוסדות 

ר׳ רחמים ארבל הי"ו.

כנס חנוכה המרכזי

שולחן הכבוד 
בכנס המרכזי
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המסור בכל ליבו ונפשו להצלחתה ושגשוגה של רשת 'קו עיתונות'

לרגל הולדת בתו יעל בשעטו"מ
יה"ר שתזכו לרוב נחת ממנה ומשאר יוצ"ח לתפארת המשפחה

מאחלים: ההנהלה, העובדים וכל צוות

ברכת מזל-טוב חמה ולבבית
לעובדנו היקר חזקי פרקש ני"ו

בפתח תקוה מנהל

ומשפחתו הנכבדה מורינו הגאון הרב מיכאל שוהם שליט"א 
לרגל אירוסי הבת

משפחת קהילת 'בית אבא'בהערכה ובאהבה 

שלוחה לרב קהילתנו המסורברכת מזל טוב רבתי

צפורה שתחי' 
ברוח ישראל סבא וכמסורת בית אבא. יזכו הזוג לבנות בית נאמן בישראל לתפארת המשפחות הנכבדות עב"ג החתן החשוב יעקב ישראל דרוק נ"י

 

 :נוסד לע"נ
ר' אברהם ב"ר אליעזר

 
ר' אלימלך ב"ר ישראל חיים

 

ר' אפרים ב"ר משה צבי
 

 

 



בתוקף בין ג' - ט' בטבת תשע"ו (15-21.12.15) או עד גמר המלאי לפי המוקדם ביניהם. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצעים בכל עת. אין מכירה בכמות סיטונאית. בהתאם למגוון בכל סניף ולפי פירוט 
בקופה הראשית. תיתכן שונות בין מחירי המוצרים בסניפים השונים, המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע מצויין בסניפים עצמם. מלאי מינימום לאבקת כביסה: 50 יחידות. אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות. התמונות 

להמחשה בלבד. ט.ל.ח

חורף של מבצעים בזול בשפע

מארז שישיית פפסי קולה
1.5 ליטר

רסק / רוטב עגבניות
260 גרם

פרי מבורך

₪2190

₪5990

₪3990

₪1290₪1290

פירורי לחם / מוזהבים / מתובלים
200 גרם

מיה

משקה ג'אמפ / ג'אמפ מוגז
1.5 ליטר

₪10
 3 ב-

₪12
 4 ב-

₪9
 2 ב-

סודה בטעמים
1.5 ליטר

טמפו

₪10
 8 ב-

₪10
 4 ב-

₪18
 4 ב-

₪10
 2 ב-

רסק עגבניות
100 גרם

פרי מבורך

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

המשלוחים 
המהיר 
והטוב 
ביותר

מבחר 
המוצרים 

הגדול 
והמגוון 

ביותר

מארז זוגי שניצל תירס
750x2  גרם

טבעול

פיצה משפחתית 100% גבינה 
500 גרם
מעדנות

אורז תאילנדי
1 ק"ג
סוגת

פסטה / אטריות /  פתיתים
אסם

אבקת כביסה אריאל
8 ק"ג

מרכך כביסה פרפיום מרוכז
750 מ"ל

סנו מקסימה

קרית אתא
זבולון 14

פתח תקווה 
שטמפפר 73
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מאות באחד מהאירועים התורניים

בוסו וגינת באירוע

מאת: אהרן נצר

הזה  החנוכה  בחג  הוארה  תקווה  פתח 
באור חדש, אור יקר ומאיר, אור פך השמן 
הטהור - ע"י האגף לחינוך ותרבות תורניים, 
ומסיבות  אירועים  עשרות  באמצעות 
ברחבי  ובשכונות  הכנסת  בבתי  קהילתיות, 

העיר.
כמיטב המסורת, התקיימו מגוון גדול של 
אירועים ברחבי העיר, אך חג החנוכה הזה, 
כאשר  תקדים,  חסרת  בהיענות  התאפיין 
השתתפו  תקווה,  פתח  מתושבי  אלפים 
בלמעלה מ-45 אירועי חנוכה שערך האגף. 
מחכימים  מעשירים,  חווייתיים,  אירועים 
עבור  במיוחד  שהותאמו  אירועים  ומהנים. 
כל בני המשפחה, אברכים, אימהות, ילדים 

ונוער.
לחינוך  האגף  וארגן  יזם  האירועים  את 
אליהו  הרב  של  בראשותו  תורניים  ותרבות 
גינת, ומנהל האגף הרב זאב יעקב, בהפקת 
מר שאלתיאל קהלת, מנהל מחלקת אירועים 
יוספי סגן  ובסיועה של הגב' אילנית  באגף 

מנהל במחלקת התרבות באגף. 
נחו  לא  תורניים,  ותרבות  לחינוך  באגף 
שהצוות  ארוכים  שבועות  רגע.  בזבזו  ולא 
כלל  הכולל  התמהיל  להכין  עמל  המורחב 
הכוללת  ומגוונת  עשירה  חווייתית  פעילות 
הצגות לילדים ומבוגרים, מופעים, הקרנות 
על  יהודית  ושמחה  שירה  ערבי  לנשים, 
ומופעים  חנוכה  חידוני  הקודש,  טהרת 

אומנותיים לנשים וערבי תוכן לגברים.
וכך, דווקא בימי החנוכה, ימים בהם כל 
אדם מחפש לעצמו זמן למנוחה והתרעננות, 
גינת  אליהו  הרב  תורני  לחינוך  האגף  יו"ר 
שפיקד על כל האירועים ביד רמה ואתו מ"מ 

רה"ע הרב אוריאל בוסו, לא נחו ולא שקטו, 
שהתקיימו  האירועים  כל  בין  והתרוצצו 
הגדול,  העירוני  התרבות  בהיכל  היתר  בין 
באולם שרת, במתנסי"ם, בבתי כנסיות ועוד 

ועוד.
תורניים  ותרבות  לחינוך  האגף  מנהל 
ויו"ר מקפ"ת הרב אליהו גינת, הודה בחום 
למי שעמד לצידו וסייע למפעל הגדול לכל 
בפ"ת,  ש"ס  תנועת  ליו״ר  הדרך,   אורך 
מ"מ ראש העיר הרב אוריאל בוסו, לעובדי 
האגף המסורים הרב זאב יעקב מנהל האגף 
קהלת  מר  אירועים  מחלקת  למנהל  וכן 
שאלתיאל על ההכנות המוקדמות שביצעו. 
הרב  העלה  אלו,  באירועים  נאומיו  במהלך 
גינת על נס את עזרתו הרבה של ראש העיר 
מסייע  אשר  ברוורמן  איציק  עו"ד  הנכבד 
ודואג  בעיר  התורני  לציבור  אוהב  בלב 
הציבור  של  לטובתם  תקציבים  להעברת 

הדתי והחרדי בעיר.
הרב גינת הוסיף וציין: "יש לי חלום. חלום 
בכפליים  הפעילות  את  ולהרחיב  להגדיל 
בארץ  הערים  שבכל  חלום  שבעתיים,  ואף 
תהיה פעילות כמו שיש כאן בפתח תקווה". 
להגשים  יחד,  "נפעל  הוסיף:  גינת  הרב 
הלאה עוד חלומות, כאן בעיר פתח תקווה 
לרווחתם  התושבים,  למען  נוספות  ובערים 

ולעמוד לשירותם בכל עת".

אלפי תושבים נהנו מעשרות אירועי חנוכה מגוונים ביוזמת 
האגף לחינוך ותרבות תורניים  הרב אליהו גינת: "הלוואי 
שבכל הערים בארץ תהיה פעילות כמו שיש כאן בפתח תקוה"

חנוכה של אור וחלום

'

שמחת חנוכה 
בקהילת "בית אבא"

מאת: מנדי כץ

של  שביעי  נר  בהדלקת  נפתח  האירוע 
חנוכה ע"י רב הקהילה, הגאון הרב מיכאל 
שוהם שליט"א, בהשתתפות חברי הקהילה 
לאור  שמחה  של  ריקוד  לאחר  וילדיהם. 
שהוגש  העשיר  מהכיבוד  וטעימות  הנרות 
במקום, הילדים נהנו ממופעי קסמים, מופע 
בלונים ומופע חיות מיוחד. כמו כן, נפתחה 

פינת ליטוף והאכלה לטובת הילדים.
בחדר  התכנסו  הקהילה  חברי  במקביל, 
מאת  וחינוך  חיזוק  דברי  ושמעו  הפעילות 
ההם  "בימים  הכותרת  תחת  הקהילה  רב 
בזמן הזה". לאחר מכן נערך קומזיץ אקוסטי 

סוחף ומרגש בליווי כלי מיתר והקשה.
ממלא מקום ראש העיר ויו"ר ש"ס בפתח 
האגף  ראש  בוסו,  אוריאל  הרב   - תקווה 
גינת,  - הרב אליהו  תורנית  ותרבות  לחינוך 
טיירי,  ירון  מר   - השכונות  אגף  מנהל  וסגן 
כיבדו את האירוע בנוכחותם ואף פרסו עליו 

חסות.

על  בוסו  אוריאל  לרב  הודו  הגבאים 
הליווי המסור ועל הטיפול האישי בכל צרכי 
גינת  אליהו  ולרב  השנה  במשך  הקהילה 
באירועי  הנדיבה  והתמיכה  ההשקעה  על 

הקהילה.
מהפעילות  נהנו  הקהילה  חברי 
המשפחתית המאחדת בערב המיוחד שהיה 
המסורת  כמיטב  ורוחני  גשמי  בתוכן  גדוש 

של "בית אבא".
האירוע הופק ע"י אשר@שמחי הפקות.

במוצאי שבת, נר שביעי של חנוכה, התכנסו עשרות משפחות 
מקהילת "בית אבא" במתנ"ס רמת ורבר שבמרכז העיר לאירוע 
חגיגי במיוחד  אירועי החג במתכונת קהילתית-משפחתית 

הפכו למסורת בקהילה הצעירה והמתפתחת
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מאת: יעקב אמסלם 

הישג  רושם  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
תאשר  הממשלה  הבריאות:  במשרד  נוסף 
השיניים  רפורמת  את  הקרובה  בישיבתה 
לטיפולי  הזכאות  תורחב  ולפיה  ליצמן  של 

שיניים חינם מגיל 12 לגיל 14.
עם  יחד  הבריאות  מועצת  התכנסה  אמש 
שר הבריאות ליצמן ואושרה הגדלת הזכאות 
הרפורמה  לילדים.  חינם  שיניים  לטיפולי 
תיכנס לתוקף החל מינואר הקרוב. הרפורמה 
בין  הקואליציוני  בהסכם  סוכמה  האמורה 
יהדות התורה לליכוד. במסגרת ההסכם אף 
2020 הממשלה תרחיב  עד שנת  כי  הודגש 

את הזכאות עד לגיל 18.
בוועידת גלובס בשבוע שעבר אמר ליצמן 
את  לקרב  הוא  המרכזיים  מיעדיו  אחד  כי 
לעשות  מנסים  "אנחנו  למרכז.  הפריפריה 
במרכז  חולים  בתי  בין  פעולה  שיתופי 
לפריפריה, כמו למשל מומחה לב מהמרכז 

שפעם בשבוע מנתח בפריפריה".

לדבריו, "מעבר לכך, היום בפריפריה יש 
מקומות שבהם אין בתי חולים. אנשים חיכו 
הרבה זמן, ואנחנו חנכנו חדרי מיון קדמיים. 

כך אנשים מקבלים שירות טוב במהירות".

מאת: שמעון דן 

הפריפריה  ושר  ש"ס  יו"ר  פרסה:  סיבוב 
שלא  שוקל  דרעי  אריה 

החוק  במסגרת  להתפטר 
כפי שהתחייב  הנורווגי 
את  והטיל  בעבר 
אחד  על  ההתפטרות 

סגני  או  מהשרים 
האחרים  השרים 
מטעם  שמכהנים 

התנועה.
הפרסום,  פי  על 

יישאר  דרעי 

אחד  יהיה  במקומו  שיתפטר  ומי  בכנסת 
מבין השלושה; שר הדתות דוד אזולאי, או 

סגני השרים יצחק כהן ומשולם נהרי.
יחד עם זאת, דרעי נחוש להביא לכניסתו 
יגאל  ש"ס,  בסיעת   10 מספר  של 
גואטה, לכנסת. זאת לאחר מינויו של 
בהסתדרות  לתפקיד  מיכאלי  אברהם 
החינוך  רשת  למנכ"ל  ביטון  וחיים 

של ש"ס.
בחוק  תמכה  ש"ס  סיעת  כזכור, 
הנורווגי בכנסת לפני מספר חודשים 
כי  פעם  לא  הצהיר  אף  דרעי  והיו"ר 

ייעשה בו שימוש.
דרעי מייחס חשיבות רבה להבאת דם 
חדש למערכת בדמות מינוי חבר 
נותר  כעת  חדש,  כנסת 
ולראות  לחכות  רק 
לקבל  יסכים  מי 
דין  את  עצמו  על 
ולהתפטר  התנועה 

לטובת העניין.

החוק הנורווגי עבר זה מכבר אך אף ח"כ חדש לא 
נכנס לכנסת מטעם סיעת ש"ס  כעת מתברר כי יו"ר 
התנועה אריה דרעי שצפוי היה להתפטר, חזר בו לעת 
עתה  כרגע מי שיתפטר לצורך הכנסת גואטה לכנסת 
יהיה אחד מבין השלושה - אזולאי, נהרי או איציק כהן

לאחר שבקדנציה שעברה ביטלה שרת הבריאות יעל 
גרמן את רפורמת השיניים שיזם יעקב ליצמן, היום 

אישרה מועצת הבריאות את החלתה מחדש של 
הרפורמה. סוככם כי תאושר בישיבת הממשלה הקרובה

דרעי שוקל שלא להתפטר 
במסגרת החוק הנורווגי

הממשלה תאשר את 
רפורמת השיניים

הישג. השר יעקב ליצמן

נשאר. השר 
אריה דרעי 

באנו חושך לגרש
 צוות המתנדבים של "סעד ומרפא", שבחודש האחרון קיבל את אות 

המופת מנשיא המדינה, קיים שורה של אירועים, מסיבות חנוכה ונופשון 
לילדים חולים ומשפחות מעוטות יכולת

מאת: אלי שניידר

לפני 18 שנה הוקמה עמותת סעד ומרפא ע"י הרב מוטי פריד, 
שעשה עליה מבלגיה לארץ. בארגון ישנם 200 מתנדבים ו-200 
השכבות  לרווחת  לדאוג  דגלה  על  חרתה  העמותה  מתנדבות. 
ומתנדבים  מקצוענים  צוות  בעזרת  ולשמחתם.  החלשות 
ימים   365 העמותה  פועלת  למטרה,  נשמתם  כל  את  שנותנים 
וסוללת מתנדבים  ומעניקים מערך הסעות לבתי חולים  בשנה 
השאלת  כולה,  היממה  במשך  החולים  מיטות  לצד  השוהים 
ציוד רפואי, ייעוץ רפואי, התרמת דם, עזרה לאזרחים וחיילים 
בקו עימות, נופשונים ושבתות מרגוע לילדים בעלי מוגבלויות 
הארגון  לילדים.  והנאה  למשפחות  אנרגיה  מקור  המהווים 
לצורכי  בהתאם  תמידית  ובהתרחבות  בהתייעלות  מתאפיין 
האוכלוסייה  לחיי  אור  מלהביא  מאום  חוסך  ולא  בו  הנעזרים 

קיבלו  ומרפא'  'סעד  שבועות  שלושה  לפני  בישראל.  הנזקקת 
את אות המופת מנשיא המדינה.

בבתי  חולים  ילדים  מלשמח  פוסק  אינו  המתנדבים  צוות 
בעיקר  אחרת.  במחלקה  עוברים  הם  יום  כשכל  חולים, 
ממתקים,  סופגניות,  מחלקים  הם  שם  הילדים,  במחלקות 
מביאים זמרים שנבחרו על פי בקשת הילדים. בכל שבת שניה 
מקיימת העמותה נופשונים לילדים מיוחדים, כל פעם במקום 

אחר בארץ ולפעמים אף בחו"ל.
כהן,  מאיר  הארגון  מנכ"ל  אומר  שנה",  כמידי  "בחנוכה, 
המתנדבים  בארץ,  אחר  חולים  בבית  יום  בכל  נרות  "הדלקנו 
סופגניות  ממתקים,  חילקו  החולים,  בתי  בכל  פרוסים  היו 
לילדים  ודאגו לתזמורת שניגנה בכמה בתי חולים, מה שגרם 
הם  איתם  והכאב  את המחלה  ולו במעט  המאושפזים לשכוח 
"כבר  כהן,  מוסיף  האחרונה",  "בשבת  יום".  יום  מתמודדים 

מיום חמישי יצאנו לנופשון חנוכה שנמשך עד ליום שני שלאחר 
מכן, ביישוב בית חלקיה. 100 ילדים חולים נהנו מחוויה שלא 
ובמוצאי  מתנדבת.  הצמדנו  ילד  כל  על  מהר.  כך  כל  ישכחו 
רובינשטיין  הדליק  בו  חנוכה  האירוע המרכזי של  נערך  שבת 
סגן ראש עיריית בני ברק את החנוכייה. במסיבה נהנו הילדים 

ממופעים מושקעים, מהרקדות ומפינוקים נוספים". 
ב'סעד  ומעורבות  התייחסות  יש  השנה  במעגל  חג  לכל 
עלינו  שיבוא  בשבט  ט"ו  את  מתכננים  עכשיו  כבר  ומרפא', 
על  נכריז  שבו  המתנדבים  לכל  כנס  מתכננים  "אנו  לטובה. 
פרויקט ט"ו בשבט", מסביר כהן, "בו נגייס שרים, חברי כנסת 
עם  ביחד  חולים  בבתי  יסתובבו  בעצמם  שהם  עסקים  ובעלי 
הילדים  עם  ולשמוח  לרקוד  יבשים,  פירות  לחלק  המתנדבים, 

בבתי החולים במרכז, בצפון, בירושלים ובדרום".

מתנדבי סעד ומרפא הרב מוטי פריד בהדלקת נרות חנוכה עם הילדים המיוחדים מאיר כהן מוטי פריד ורמי חיון בקבלת אות המופת החברתי
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הקר
תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
המבצעים ב-                       ממשיכיםישיר

3 רולדה ‘קירשנבאום’ 75&  
מושטים 43.90& לקילו

קרטון עופות ‘שארית’/’רובין’
   מפורק לפי דרישות הלקוח  29.90 &

פילה סלמון נורווגי בד”צ 64.90& לקילו
מחלקת בקר טרי במחיר הכרות 

אפשרות להזמין עופות 
   בד”צ 34.90& לקילו   

    בהזמנה מראש

מחלקה חדשה של בשר טרי
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מרן הגר"ח קנייבסקי מגיע לבית 'באר בת שבע'

"יהי רצון שלא 
תהיה לכם עבודה"
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בביקור בבית 

'באר בת שבע' שע"י 'אהל שרה' והכריע בשאלות 
שהתעוררו בעניין קביעת מזוזות

מאת: חיים רייך

עבודת  עושים  אתם  גדולה!  מצווה  "זו 
קודש בטיפול באנשים הזקוקים לסיוע אחיעזר 
עבודה  לכם  תהי'  שלא  רצון  ויהי  ואחיסמך; 
בזה – כך אמר מרן שר התורה הגאון הגדול 
רבי חיים קנייבסקי שליט"א בתום ביקור קצר 
בבית  חנוכה  של  שביעי  נר  במוצש"ק  שערך 
מבית  לנשים  תעסוקה  מרכז  שבע',  בת  'באר 
הצדקנית  הרבנית  של  שמה  על  שרה'  'אהל 
א"ח בת שבע קנייבסקי ע"ה. עם מרן שליט"א 
הגיע בנו הגרי"ש קנייבסקי שליט"א. המשב"ק 
יעקב  הרב  ונכדו  הי"ו  אפשטיין  ישעי'  הרב 

קנייבסקי הי"ו.
חבר  קידמו  שליט"א  מרן  של  פניו  את 
הנהלת 'אהל שרה' ובעלה של מנכ"ל הארגון, 
של  בנם  ההנהלה,  וחבר  וינברג  אברהם  הרב 
מייסדי הארגון, הרב אברהם גינזבורג והרה"ג 
מרן  שליט"א.  ישראלזון  צבי  אברהם  הרב 
שליט"א השיב בסבלנות רבה והכריע בשאלות 
הלכתיות שהתעוררו בנוגע למקום הצבת כמה 

ממזוזות בבניין. 
וינברג  הרב  מדברי  התרגש  שליט"א  מרן 
של  חיותה  בחיים  השנים  במשך  כי  שסיפר 
הרבנית ע"ה, הייתה רעיתו, הגב' מלכה תחי', 
המשמשת במשך העשור האחרון מנהלת ארגון 
עם הרבנית ע"ה  רבות  'אהל שרה', מתייעצת 
לה  העניקה  הטהור  ליבה  ברחבות  והרבנית 
הקשיים  עם  להתמודד  רב  וכח  עידוד  תמיכה 
לטיפול  בקשר  שהתעוררו  הרבות  והשאלות 

באוכלוסייה כל כך קשה ומגוונת. 
שליט"א  למרן  סיפר  גינזבורג  אברהם  הרב 
תרם  הבניין,  של  הגדולים  התורמים  אחד  כי 

השלמת  את  שאיפשר  ביותר  משמעותי  סכום 
הבניין אך בקשה אחת הייתה בפיו; שהבניין 
קנייבסקי  שבע  בת  הרבנית  א"ח  ע"ש  ייקרא 
ע"ה ואכן הבניין ינציח את זכרה הטהור והוא 

נקרא 'באר בת שבע' ע"ש ולע"נ הטהורה.
תעסוקה  מרכז  הוא  שבע',  בת  'באר  בית 
לנשים עם  מוגבלות שכלית שעל ידי עמותת 
'אהל שרה'. המבנה החדש שמשתרע על שטח 
של כ-2,400 מ"ר לגובה של שבע קומות על 
בתוכו  כולל  בעיר,  צפת  ברחוב  נישאה  גבעה 
 21 היום  מרכז  את  רבקה',  'לב  מע"ש  את 
היום  כבר  ונותן  'כישורית'  לשם  העונה   +
שכלית- מוגבלות  עם  נשים  לכ-140  מענה 

המבנה  שונות.  תפקוד  ברמות  התפתחותית 
במיוחד  גבוהים  בסטנדרטים  נבנה  המרשים 
ובהתאמה מקסימאלית לצרכי הנשים הנעזרות 

בו. 
'אהל שרה' מעניקה רצף שירותי חינוך, דיור 
ותעסוקה לילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית, 
שיבה.  ועד  שש  מגיל  ונופשונים  מועדוניות 
מרכזי החינוך והתעסוקה לצד דירות בקהילה, 
ברק  מבני  משפחות  למאות  מענה  מעניקים 
והסביבה, ובמשך ארבעה עשורי שנות קיומם 

סייעו לאלפי ילדים ואנשים מיוחדים.

מאת: מנדי כץ

של  רשמי  מסמך  התפרסם  האחרון  בשבוע 
פעולות  את  להפסיק  יש  כי  הקובע  הוותיקן 
המסמך  היהודים.  בקרב  הנוצרי  המיסיון 
דתיים'  בין  לעניינים  'הוועדה  ידי  על  פורסם 
לפרסומה  שנה   50 ציון  לרגל  הוותיקן  מטעם 
היהודים.  בעניין  אחרת  נדירה  החלטה  של 
כי  היא  המסמך  של  המעשית  המשמעות 
הוותיקן לא יתמוך באף ארגון מיסיונרי הפועל 

לנצר יהודים.
שהתקבלה  הוותיקן  להחלטת  בתגובה 
ליפשיץ  שמואל  הרב  אמר  האפיפיור,  בגיבוי 
מראשי יד לאחים כי בארגון מקבלים בסיפוק 
צריך  זאת  למרות  אך  הוותיקן,  הצהרת  את 
לזכור שההחלטה מחייבת רק את הזרם הקתולי 
באופן  עסק  לא  האחרונות  השנים  שבעשרות 
"כל  לדבריו  יהודים.  בקרב  במיסיון  רשמי 
בפעילות  הדומיננטי  הפרוטסטנטי  הזרם  עוד 
המיסיון בארץ – שאינו נשמע לאפיפיור - אינו 
מצטרף להצהרה זו וממשיך להזרים מיליונים 

המיסיון  בארץ,  נוצרית  מסיונרית  לפעילות 
הנוצרי לא יפסק".

יש  היהודי  שלעם  גם  מוסיף  ליפשיץ  הרב 
עוד "חשבון לא קטן עם הכנסייה הקתולית". 
של  רשימות  על  מבוססות  בשמועות  מדובר 
אלפי ילדים יהודים מתקופת השואה שהופקדו 
למשמרת במנזרים, אך הילדים לא הושבו לעם 
הללו  הרשימות  המלחמה.  תום  עם  היהודי 
מוחזקות במרתפי הכנסייה, אך הוותיקן מסרב 

לפרסם אותן.
כי כבר לפני כשנה וחצי, בעת ביקור  יצוין 
האפיפיור בארץ, שיגר אליו יד לאחים מכתב 
בישראל  הוותיקן  לנציגות  שנמסר  רשמי 
הפעילות  להפסקת  לקרוא  מתבקש  הוא  בו 
נאמר  במכתב  יהודים.  בקרב  המיסיונרית 
אליך  משאלה  מביע  לאחים  "יד  כי  היתר  בין 
הגדולה  הנוצרית  הכנסייה  בראש  כעומד 
מזה  המתנגדת  הקתולית  הכנסייה   - בעולם 
בתוקף  כי  המיסיון,  לפעילות  עשורים  כמה 
מעמדך, תקרא לאיסור כל פעילות מיסיונרית 

בקרב העם היהודי".

יד לאחים שיגר מכתב רשמי לאפיפיור בביקורו בארץ לפני 
כשנה וחצי הדורש ממנו לצאת בהצהרה נגד המיסיון  בשבוע 
האחרון הגיעה התשובה: הוותיקן יצא לראשונה במסמך מיוחד 
האוסר פעילות מיסיונרית בקרב העם היהודי  בתגובה אומר 
הרב שמואל ליפשיץ מראשי יד לאחים כי למרות זאת המאבק 
במיסיון יימשך בכל העוצמה כל עוד הזרם הפרוטסטנטי שאינו 

כפוף לוותיקן ממשיך במלאכת השמד המיסיונרית"

החלטה חיובית, אך לא 
תשפיע על רוב המיסיונרים"

בס"ד

 

המנתחים הבריאטריים הפרטיים  
לשירותכם 

במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר וענין ובמרכז הרפואי 
הרפואה  במסגרת  בקהילה,  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  התגייסו  הישועה’  ‘מעיני 
בריאטרית  וועדה  מייעצת,  מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית 

ומרפאת מעקב. 

לבקשת הציבור הוספנו ימי ניתוחים וזמינות גבוהה לוועדה 
לבדיקת הצורך והזכאות לניתוח. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור 
במוקד זימון תורים: 03-5771188 

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
היחידה לניתוחים בריאטריים 

ניתוח בריאטרי הוא ניתוח בטכניקה 
לפרוסקופית )זעיר פולשנית( לטיפול 

בהשמנת יתר חולנית. במרפאה מתבצעת 
הערכה, בחינת התאמה והדרכה ע”י צוות 

מומחים רב תחומי מיומן ומנוסה.
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הגר"ש בעדני בכינוס חיזוק לתלמידי ישיבת אור אברהם: "אם 
ח"ו בני הישיבות חלשים בתורה אז מצליחים לדקור יהודים, שום 
טנקים ופגזים לא יכולים  למנוע את הדקירות האלו, רק לימוד 
התורה"  עוד הוסיף הגר"ש על מנהג של בני הישיבות לאכול 
חמין בליל שישי: " זה יצר הרע כל הדברים האלה, זה מקלקל 

את האכילה בשבת כשאוכל לפני כן אותו מאכל"

"הם שרים להיות עם 
חופשי בארצנו, בינתיים 

המחבלים הולכים חופשי"

מאת: יעקב אמסלם

חכמי  מועצת  חבר  ובראשם  תורה  גדולי 
שליט"א  בעדני  שמעון  רבי  הגאון  התורה 
וחלוקת  חיזוק  במעמד  השבוע  השתתפו 
ברציפות  שעות  אלפי  לימוד  על  מלגות 
שנלמדו ע"י תלמידי הישיבה לצעירים אור 
לוי  רבי  הגאון  בראשות  ברק  בבני  אברהם 

פנחסי.
במעמד נשאו דברים ראשי ישיבות ורבני 
הישיבה כשאת המשא המרכזי נשא הגר"ש 

בעדני שליט"א.
ימי  במעלת  הגר"ש  הרחיב  בדבריו 
דיומא.  מענייני  בדרים  נשא  ואף  החנוכה 
"לומדי התורה צריכים לדעת שמה שמחייה 
נפשות זה הלימוד תורה. זה מה שמגן עלינו 

מכל", ציין הגר"ש.
נכדו  פטירת  על  הגר"ש  סיפר  בדבריו 
כשנה.  לפני  בירושלים  בפיגוע  שנהרג 
ראשי  אלינו  הגיעו  נפטר  שלי  "כשהנכד 
אלי  התקשר  הבטחון  ושר  לנחם,  השלטון 
עד  נתגבר  מה  נתגבר.  נתגבר,  ואמר:  לנחם 
עכשיו יש פיגועים וסכינים. המחבלים האלה 
היום  הטנקים,  כל  עוזר  מה  סכין.  עם  באים 
באים עם סכין והורגים ולא איכפת להם גם 
להיהרג, איפה נשמע דבר כזה שהולך מאה 
אפשר  אי  בזה.  ממשיכים  והם  למות  אחוז 
אין מנוס מזה,  זה מהשמיים  זה,  להבין את 
הנה  נתגבר  מה  נתגבר,  נתגבר  אומרים  הם 
עד עכשיו זה קורה ואין עצה לזה. הם שרים 
חופשי,  איזה  בארצנו.  חופשי  עם  להיות 
לא  בארצנו.  חופשי  הולכים  המחבלים  הם 

אנחנו".
הגר"ש הוסיף לספר על המצב הקשה בעיר 
העתיקה: "אני הולך לכותל מידי שבוע. היו 
כמעט  היום  בלילה.  מלאות  הדרכים  תמיד 
ריק, מפחדים. זה נקרא עם חופשי בארצנו? 
אחד  אף  מלכים,  כמו  הולכים  חופשי,  הם 
לא יכול להגיד להם כלום. הם לא מפחדים 
שמישהו יבוא עם סכין ויהרוג אותם. רואים 
מכל זה שצריך רק להתחזק בלימוד התורה 
ואין שום מנוס אחר, אם ה' לא ישמור עיר 
אתם  ח"ו  אם  בחורים  שומר,  שקד  שווא 
מצליחים  אסון.  קורה  אז  בתורה  חלשים 
דוקרים  שהם  לפני  לפעמים  יהודי,  לדקור 
סייעתא  הכל  זה  להרוג אותם.  מצליחים 
זה האחריות  ותלוי בלימוד שלכם.  דשמייא 
שלנו, של בני הישיבות ללמוד טוב כדי להגן 

על עם ישראל. אנחנו בצרה".
הגר"ש  כי  בעדני  הגר"ש  סיפר  בדבריו 
שיש  לומר  נוהג  היה  תמיד  זצ"ל  שבדרון 
בחורים שפותחים בית קברות פרטי, לומדים 
מסכת בבא קמא ושנה אח"כ עוברים מסכת 
ושוכחים לגמרי מהמסכת הקודמת שלמדו, 
לא חוזרים, זה בית קברות פרטי, לקבור עוד 
בלימוד  להשקיע  צריך  מסכת,  ועוד  מסכת 
ולחזור כמה שיותר, זה עיקר הגדילה בתורה 
מי  אבל  עמלו  הרבה  לחזור.  ושוב  לחזור 
שחזר על לימודו גדל והתפתח בתורה", אמר 
הגר"ש וציין כי היום ב"ה אפשר ללמוד יותר 
בנקל מבחינת תנאים. "לכל ישיבה היום יש 
בנין מסודר, תנאים טובים, הבחור רק צריך 

לרצות להשקיע בלימוד".
לתופעה  בדבריו  התייחס  בעדני  הגר"ש 
אכילת  מנהג  הישיבות,  בהיכלי  שנכנסה 
לעשות  נוהגים  "יש  שישי,  בליל  הצ'ולנט 
של  משמר  זה  מה  חמין,  ולאכול  משמר 
חמין, כאב לי לשמוע על כך, אני זוכר אנחנו 
היינו עושים לימוד כל הלילה ואוכלים עוגה 

וקפה". 
הגר"ש סיפר אף על המשמר שלמד בליל 
שישי ובמהלך הלילה נכנס מרן הגרא"מ שך 
זצ"ל והביא להם חלב. "אני זוכר ישבנו פעם 
אחת ולמדנו, עשינו משמר כל הלילה בליל 
הכנתם  מה  ושאל  הרב שך  נכנס  ואז  שישי, 
לכם אוכל למהלך הלילה. אמרנו לו יש לנו 
קפה ועוגות, אמר לנו הרב שך זה לא מספיק, 
צריך  הלילה,  כל  לומדים  אתם  חלב,  צריך 
שיהיה לכם כח ללמוד, והלך וקנה לנו חלב. 
זה המקסימום שאכלנו בלילה, אבל  מה זה 
החמין שאוכלים, זה רק מקלקל את השבת, 
אסור לאכול מאכל טעים בחול ואח"כ בשבת 
לא ירגיש עונג כי אכל כבר בליל שישי, זה 

יצר הרע שמכניס כל מיני דברים". 
תלמידי  את  הגר"ש  שיבח  דבריו  בסיום 
הישיבה על התמדתם במשך שעות ברציפות 
להצלחת עם ישראל ובירך את ראש הישיבה 
להגדיל  הקודש  בעבודת  שימשיכו  והצוות 

תורה ולאדירה.
לסיום הוענקו מלגות לבחורים אשר צברו 
אלפי שעות של לימוד בחודשים האחרונים 

ע"י ראש הישיבה הגר"ל פנחסי.
הישיבה  ראש  מרן  הישיבה  נשיא 
מהמעמד  שנעדר  שליט"א  כהן  הגר"ש 
את  שלח  תחי'  הרבנית  של  חולשתה  עקב 
הקדושה. הישיבה  ובני  למשתתפים   ברכתו 
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הגר"ש בעדני נושא דברים בפני תלמידי הישיבה הגר"ש בעדני נושא דברים בפני תלמידי הישיבה 

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  ויטרינות  |  מבצע חתנים במחירים חסרי תקדים

שעות פתיחה : א‘ - ה‘ 20:30 - 10:00 , ו‘ 14:00 - 10:00
בני ברק  רח‘ ז'בוטינסקי 100,  טל: 03-6165301

ארון 4 דלתות

ספפה 
נפתחת ל-2 + א. מצעים

רק 

& 850

ספריה 
מעץ  סנדוויץ מלא + ויטרינה

סלון עור אמיתי
2+3  אספקה מידית

רק 

& 4,900

כורסא מעוצבת 
נפתחת במגוון צבעים 

 עד גמר המלאי 

רק 

& 900

שולחן 2 מ“ר מיפל 
+ 6 כיסאות 

על מזומן בלבד
עד גמר המלאי 

רק 

& 3,990

מחסלים מתצוגה 

רק 

& 2,690

רק 

& 990 עד גמר המלאי 

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

טוב לסגור חוב
בטלפון ובאינטרנט זה קל וקרוב

עובדים עצמאיים, סטודנטים, תלמידי ישיבה ומי שאינם עובדים
במסגרת שיפור השירות למבוטחים, פותח סניף הביטוח הלאומי 
בירושלים קו טלפון מיוחד לתשלום חובות בכרטיס אשראי עד לתאריך 

.31.12.15

לתשומת לבכם
תשלומי החובות עד 31.12.15 ייכללו באישור

השנתי למס הכנסה לשנת 2015.

ניתן להתקשר לסניף לטלפון  לביצוע התשלום 
.13:00-9:00 בשעות  א'-ה'  בימים   02-6497201

התקשרו, ותיהנו מתנאי תשלום נוחים.

או למוקד טלפוני ממוחשב 08-6509911
בימים א'-ד' מ-6:00 בבוקר עד 3:30 לפנות בוקר

בימי ה' מ-6:00 עד 18:30, בימי ו' מ-6:00 עד 14:30.

ניתן לשלם גם באתר הביטוח הלאומי/ ביצוע פעולות/ 
תשלומים.
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שר המשפטים האוקראיני אמר בהתרגשות:

"ספרי התורה הוחזרו הביתה"

הפתעה בספרייה 
של ראש הישיבה

צדק היסטורי: הממשל האוקראיני החזיר לקהילה היהודית 13 ספרי תורה שנלקחו בזמנו על ידי השלטון הקומוניסטי

ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי לראשי 'עוז והדר': 
"מפעל 'אוצר גאוני ספרד' מסביר את סוד ההצלחה של 'ממלכת 

התורה - עוז והדר'"

בעקבות האסונות שאירעו לאחרונה: 'איחוד הצלה' 
ורשת גני הילדים ומעונות 'בית יעקב' ופתחיה סיכמו כי 
הצוותים החינוכיים במוסדות אלו יקבלו הכשרה להגשת 

עזרה ראשונה במסגרת קורסי "משפחה בטוחה" של 
'איחוד הצלה' ונורופן לילדים

מאת: מנדי כץ

מספר ימים לפני הגעתו לישראל של נשיא אוקראינה פטרו 
פורושנקו ובזמן שהעם היהודי חוגג את ניצחון ׳המכבים על 
האוקראיני  הממשל  בקייב:  נעשה  היסטורי  צדק  היוונים׳, 
החזיר לקהילה היהודית 13 ספרי תורה שנלקחו בשנות ה- 30 

על ידי המשטר הקומוניסטי.
רבה  בראשות  היהודית  הקהילה  ניהלה  האחרונות  בשנים 
הראשי של אוקראינה הרב משה אסמן מאבק משפטי ממושך 
בזמן שהעם  ספרי התורה. השבוע,  על  מול הארכיון הלאומי 
היהודי חוגג את  חנוכה, הודיע כאמור הממשל על החלטתו 
רבות  שסייע  מי  היהודית.  לקהילה  התורה  ספרי  את  להחזיר 
היהודי  הפרלמנט  חבר  הוא  ההיסטורית  ההחלטה  לקבלת 
גאריק לוגוינסקי העומד גם בראש אגודת הידידות אוקראינה- 

ישראל.
טקס  גם  הממשל,  מצד  והמחווה  ההחלטה  לגודל  כיאה 
מרגש  היה  בקייב  הגדול  הכנסת  לבית  התורה  ספרי  הכנסת 
וייחודי. היה זה רגע השיא בטקס הדלקת נר חמישי של חנוכה 

שרים   13 הקהילה':  'הגאווה של  בסימן  הכנסת שעמד  בבית 
וחברי פרלמנט בכירים בממשל האוקראיני נכנסו בזה אחר זה, 
בטליתות.  עטופים  התורה  ספרי  את  בידיהם  מחזיקים  כשהם 
הרב משה אסמן הדגיש כי מדובר ברכוש שהיה שייך לקהילה 
היהודית והוחרם בזמנו על ידי השלטון הקומוניסטי, כאשר כל 

השנים הוחזקו ספרי התורה בארכיון הלאומי.

ראש ממשלת אוקראינה החליט לשים סוף לסאגה המשפטית 
חתם  הוא  היהודית.  לקהילה  התורה  ספרי  החזרת  על  והורה 
על צו המורה על החזרה הספרים ושלושה עשר שרים וחברי 
המהלך  את  השלימו  המשפטים  שר  כולל  בכירים  פרלמנט 
ביום חמישי האחרון כשנכנסו לבית הכנסת הגדול  בקייב עם 
גאה  "אני  בטקס:  אמר  המשפטים  שר  בידיהם.  התורה  ספרי 
לכם.  שייך  זה  היהודית.  לקהילה  התורה  ספרי  את  להחזיר 
ספרי התורה הוחזרו הערב הביתה". כן נכחו בטקס מנכ"ל בית 
באוקראינה  ישראל  שגריר  בוריס,  לוזקין  האוקראיני  הנשיא 
אליאב בלוצרקובסקי, נשיא הקונגרס היהודי באוקראינה וחבר 

הפרלמנט ואדים רבינוביץ' ועוד.
בטקס  השיא  רגע  כאמור  היה  התורה  ספרי  החזרת  מעמד 
עוד כמה  כלל  חנוכה בבית הכנסת. אבל הטקס  נרות  הדלקת 
רגעים מרגשים כמו הענקת אות 'גאוות הקהילה' לכמה מחברי 
בפיגוע  קשה  שנפצע  פבלובסקי,  מאיר   - ביניהם  הקהילה 
להתחתן  ועומד  כחודשיים  לפני  ארבע  קריית  ליד  הדקירה 
חייל  ז"ל,  יצינה  יבגני  של  אמו  האות  את  קיבלה  כן  בקרוב. 

בצבא האוקראיני שנהרג בקרבות מול הצבא הרוסי.

מאת: אלי שניידר

משלחת רבני עוז והדר ביקרה במעונו של ראש 
התורה  גדולי  מועצת  וחבר  ישראל  עטרת  ישיבת 
את  בפניו  והציגה  אזרחי  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון 

המיזם החדש 'אוצר גאוני ספרד'. 
רבני משלחת "עוז והדר" ומכון קדם – בראשותה 
עמד הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש 
מתיבתא עוז והדר, ולצדו הגאון רבי יוסף סאמעט 
נשיא  עם  יחד  והדר",  "עוז  הש"ס  עורך  שליט"א 
לראות  נפעמים  עמדו  קדם,  מכון  ורבני  קדם  מכון 
כרכי  את  הישיבה,  ראש  של  הספרים  ארון  בתוך 
הספיקו  שבקושי  החדשים,  ספרד'  גאוני  'אוצר 
לצאת לאור, והם כבר מצויים במקום של כבוד בין 

ספרי המפרשים של ראש הישיבה. 
את  היטב  מכיר  כבר  הישיבה  שראש  מסתבר 
הישיבות.  עולם  את  שמסעירה  החדשה  היצירה 
הזו  והכוללים, היצירה  ולא פלא, בעולם הישיבות 
הספרים  לארון  נוספו  אחת  בבת  מהפכה.  חוללה 
הישיבתי כמאתיים חיבורים חדשים. כולם של גאוני 
וארצות  מצרים  מרוקו,  טורקיה,  איטליה,  ספרד, 
ששמם  עולם  גאוני  של  ברשימה  מדובר  המזרח. 

מוזכר בפי כל קהילות ישראל בסילודין. 
הציג  שהתפתחה  ולבבית  מיוחדת  בשיחה 
הגרמ"מ פומרנץ בפני את ראש הישיבה שליט"א את 
רשימת החיבורים שמופיעה בראש הספרים. ביניהם 
חיבורים מפורסמים כמו 'חקרי לב' של הגאון הנודע 
של  חיבוריו  מחברון,  זצוק"ל  חזן  יוסף  רפאל  רבי 
רבי  אבולעפיה,  חיים  רבי  זצוק"ל,  החיד"א  רבינו 
דוד פארדו, רבינו הפרי חדש, רבי חיים פלאג'י, רבי 
משה בירדוגו, רבי עמנואל חי ריקי ועוד ועוד גדולי 
כי הספרים כבר  וסיפר  זי"ע.  עולם קדושי עליונים 
אחרי שבמשך  הישיבות.  בעולם  מחוללים מהפכה 
שנים התרגלו לחיבורים הישיבתיים, מגידי שיעורים 
ב'אוצר  לעיין  התחילו  מפולפלים,  תלמידים  כמו 
קושיות  חידושים,  מתוכם  ולדלות  ספרד'  גאוני 

ותירוצים, שמעוררים את כולם בפליאה.
ראש הישיבה שהתעניין בפרטי העריכה, התפעם 

לשמוע כי צוות ענק של תלמידי חכמים שוקד על 
במלאכה  מדובר  וכי  כימים,  לילות  הזה  הפרויקט 
שיש בה חכמה ובינה. כל מאתיים החיבורים הללו, 
אל  והוכנסו  מחדש  נערכו  הגפ"ת,  סדר  לפי  מוינו 
'אוצר גאוני ספרד'. היקף העבודה והעמל עצומים. 
על מסכת בבא בתרא לבדה, הודפסו שלושה כרכים 
ועוד. כשבסופו  מציעא  בבא  על  גם  וכך  כרס.  עבי 
למאה  קרוב  להכיל  אמורה  הסדרה  פרויקט,  של 

כרכים בעזר ה'.
ראש הישיבה סיפר כי  "לפני שנים לא רבות חלק 
מהגאונים שיושבים כאן, ובהם נשיא המכון הגאון 
מתיבתא  ריש  ועמו  לייפער,  יהושע  רבי  הצדיק 
וסיפרו  אצלי,  היו  פומרנץ  מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
מכל  וליקוט  ביאור   - 'מתיבתא'  של  המיזם  על  לי 
שמתכוונים  אמרו  הם  כולו.  הש"ס  על  המפרשים 
להוציא קרוב למאה וחמישים כרכים, זה היה נראה 
את  מכיר  ישראל  כלל  כל  היום  אבל  חלום.  כמו 
זה הכוח  נמצא בכל בית מדרש.  החלום הזה. הוא 

של עוז והדר".
למרות  הישיבה,  ראש  ביקש  השיחה  בתום 
לקום  לו  שיסייעו  מהתלמידים  הגדולה,  חולשתו 
ממקומו. "אני חייב לצאת ללוות את הרבנים האלו 
כבוד  רק  לא  "זה  ישראל".  בכלל  תורה  שמפיצים 
התורה  כבוד  "זה  הישיבה,  ראש  הסביר  שלכם". 
אתם  שבחיבוריהם  הקדושים  הגאונים  וכבוד 

עוסקים, להגדיל תורה ולהאדירה".

מאת: אלי שניידר

חיים.  להצלת  פעולה  שיתוף 
מנהלות,  סייעות,  גננות,  כ-4,000 
מטפלות, מרפאות, מפעילות צהרונים, 
מינהל  ועובדי  משפחתונים  מפעילות 
ותחזוקה יעברו הכשרת עזרה ראשונה 
במסגרת קורסי "משפחה בטוחה" של 

'איחוד הצלה' ו'נורופן לילדים'.
בין  בירושלים  שנערכה  בפגישה 
מנכ"ל 'איחוד הצלה' משה טייטלבוים 
לבין  רפפורט  שבתי  לשכתו  ומנהל 
הכללי  המנהל  גולדקנופף,  יצחק  הרב 
יעקב'  'בית  ומעונות  הילדים  גני  של 
מנהל  גולדקנופף,  ישראל  והרב 
פתחיה מוסדות לחנוך מיוחד סוכם כי 
יוכשרו  במוסדות  החינוכיים  הצוותים 
כמוכן  ראשונה.  עזרה  להגשת  בקורס 
סוכם כי גם צוותי משפחתוני וצהרוני 
את  יעברו  הת"תים  ואיגוד  צילה 
הקורס. הקורסים יועברו בהכוונת רבני 
והוועדה הרוחנית של  "איחוד הצלה" 

בית יעקב.
קורס "משפחה בטוחה" של 'איחוד 
מעניק  לילדים'  ו'נורופן  הצלה' 
באירוע  ראשונה  עזרה  להגשת  כלים 
טיפול  צוות  להגעת  עד  רפואי  חירום 
מקצועי. באירוע חירום רפואי, הדקות 
הראשונות הינן קריטיות לייצוב מצבו 

שיקבל  וככל  הפצוע  או  החולה  של 
למקרה,  הראשונות  בדקות  טיפול 
הפצוע  או  החולה  של  סיכוייו  יגברו 
להינצל ויגדל הסיכוי למניעת נזק בלתי 

הפיך. 
ילדים  גני  רשת  של  הכללי  המנהל 
יצחק  הרב  יעקב'  'בית  ומעונות 
מרגישים  "אנחנו  מסר:  גולדקנופף 
החשוב  במיזם  חלק  ליטול  שליחות 
ראשונה  עזרה  קורס  אדם.  חיי  המציל 
בסיסי הינו דבר חשוב ונצרך שכל גננת 
לאחל  רק  נותר  לדעת.  צריכה  וסייעת 
ולא  בגבולנו  ושבר  שוד  ישמע  שלא 

יצטרכו להשתמש בידע'".
משה  הצלה'  'איחוד  מנכ"ל 
עזרה  "הגשת  כי  אומר  טייטלבוים 
ראשונה מהירה מצד הצוות החינוכי או 
המשפחה יכולה להציל את חייהם של 
הפעוטות והילדים ולמנוע אסון כבד".

בנקיזר  רקיט  מנכ"ל  אברהם,  כפיר 
)RB( ישראל משווקת 'נורופן לילדים' 
מסביר: "שמנו למטרה לקדם את נושא 
ילדים.  של  חייהם  והצלת  בטיחות 
כמומחים לטיפול בכאבים והורדת חום 
בהענקת  להתמקד  החלטנו  בילדים, 
שיוכלו  בכדי  להורים  וידע  כלים 
שכיחים  חירום  מצבי  עם  להתמודד 

בקרב ילדים ולהציל חיים". 

הגננות יוכשרו 
כמגישות עזרה ראשונה

משמאל לימין: ראש 
לשכת מנכ"ל 'איחוד 

הצלה' שבתי רפפורט, 
מנכ"ל 'איחוד הצלה' 
משה טייטלבוים, הרב 

יצחק גולדקנופף, 
מנכ"ל גני הילדים 

ומעונות 'בית יעקב' 
והרב ישראל גולדקנופף, 

מנהל פתחיה

ראשי 'עוז והדר' במעונו של הגרב"מ אזרחי 

בטקס החזרת ספרי התורה לקהילה היהודית 
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מחויבים לתפקידיהם הממלכתיים, הדליקו השרים החרדים 
את מכשירי הסלולר תכף עם צאת השבת. עוד לפני שהספיקו 
להדליק נר שביעי של חנוכה, הבהבה על צג הטלפון שיחה 
התבקשו  נענתה  הטלפון  כששיחת  חסוי.  ממספר  נכנסת 
לראש- השיחה  העברת  לפני  הקו  על  להמתין  וליצמן  דרעי 
הממשלה. דרעי קיבל את השיחה ראשון. ליצמן שמוציא את 
השבת כמנהג רבינו תם, קיבל שיחה זהה כמה דקות אחר כך. 
המחשבה הראשונה שחלפה לשניהם בראש הייתה: "מי יודע 

מה כבר קרה". 
הממשלה.  ראש  בלשכת  כושל  מינוי  עוד  זהו  שקרה  מה 
"תשמע על זה תכף בתקשורת, ולכן רציתי לעדכן אותך לפני 
"אני  לליצמן,  כך  ואחר  לדרעי  נתניהו  הסביר  אישית",  כן 
מתכוון להביא מחר לאישור הממשלה את מינויו של פרופ' 
ומבקש  לכלכלה  הלאומית  המועצה  לראשות  שמחון  אבי 

שתצביע בעד המינוי". 
אצל  הדליקו  הממשלה  ראש  ששידר  והדחיפות  הבהילות 
מקבלי השיחה נורת חנוכה אדומה. דרעי גירד בראשו וניסה 
להיזכר בחשד מאין מוכר לו השם: "זה לא ההוא שעבד עם 

שטייניץ כשיובל היה שר אוצר?", שאל יו"ר ש"ס.
זאת  ותלה  מרוצה  לא  דרעי  כי  הקול  מנימת  זיהה  נתניהו 
מתווה  מאבקי  רקע  על  האנרגיה,  לשר  נוטר  שהוא  בטינה 
הגז. "הוא אומנם עבד עם שטייניץ בעבר אבל כיום הוא איש 

שלי", לקח ביבי חסינות אישית על המועמד לתפקיד.
"רק  דרעי,  השיב  לי",  מפריעה  לא  לשטייניץ  "הקרבה 
שלדעתי היו לו התבטאויות בעייתיות בעבר. לא הייתי בכנסת 
זוכר שהיה איזה שמחון  ובממשלה באותה תקופה אבל אני 

שדיבר נגד משפחות ברוכות ילדים. זה הוא?".
נתניהו אישר בחצי פה ומיהר לסייג: "הייתה לו איזו פליטת 
פה מיותרת לפני שש שנים, אבל זה לא משקף ולא מבטא את 
עמדותיו. הדבר לא יחזור על עצמו ודיברתי איתו על כך. אני 

לוקח על זה אחריות ומבקש שתצביע בעד".
"תן לי לחשוב על זה כמה דקות", ביקש דרעי ומיהר לערוך 
פקידי  את  היטב  שמכיר  חרדי  פוליטיקאי  עם  טלפון  שיחת 
ויודע לחלק להם ציונים )מאחורי הגב(. חוות הדעת  האוצר 
שדרעי קיבל על האיש אפשרה לו לחזור לראש-הממשלה תוך 
דקות ספורות עם תשובה חיובית: "הוא לא כוס התה שלנו 
אבל היות והבהרת שתיקח עליו אחריות, לא אתנגד למינוי".

תשובה דומה אם כי יותר מהירה, קיבל נתניהו גם מהשר 
ליצמן שכיהן כסגן שר הבריאות בקדנציה בה שימש שמחון 
כיו"ר הוועדה המייעצת לשר האוצר. ליצמן מכיר את האיש 
ולפיכך לא נדרש לסיועו של חבר טלפוני כדי להשיב בחיוב 

לבקשת ראש-הממשלה. 
השיקולים של השניים שלא תיאמו את תשובתם מראש היו 
דומים. על זהות תפקיד יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, לא 
האחרון  בחודש  שקיים  ראש-ממשלה  מול  למאבק  יוצאים 
את שתי ההתחייבויות המרכזיות של הקדנציה. התקציב עבר 
בהתאם להסכמים הקואליציוניים וחוק הגיוס תוקן כמובטח. 

למי שמשלם במעשים, לא גומלים במשבר בגלל דיבורים.  
למשרת  אבל  גינוי  לכל  ראויים  שמחון  של  העבר  ציטוטי 
הייעוץ הבכירה אליה נבחר, ממילא אין כל משמעות מעשית. 
ובכלל, מדוע להיתמם? הרי האיש אמר לפני שש שנים, את 
מה שכל השרים והפקידים החילוניים חושבים. נתניהו עצמו 
התבטא באופן דומה בעת שכיהן כשר אוצר, בראיון שהעניק 

לשלי יחימוביץ', בתפקידה כמגישת הכל דיבורים. 
באחוזי  העלייה  את  השבוע  תלה   2015-16 מודל  נתניהו 
לרגע  הקודמת.  בקדנציה  הילדים  קצבאות  בהפחתת  העוני 
לפני  שימש  נתניהו,  בנימין  שהדובר,  לחשוב  היה  ניתן 
כשהנסיבות  ממשלה.  כראש  ולא  אופוזיציה  כראש  שנתיים 
הקואליציוניות מאלצות, אין לנתניהו בעיה להפוך ברגע למגן 

הילדים החרדים. כולם היו בניו ומקבלי קצבאותיו. 

הגומל רעה
נתניהו נחשב במשך השנים לאלוף הדיבורים אבל בקדנציה 
בצ'קים  ולא  במזומן  התחייבויותיו  את  פורע  הוא  הנוכחית 
להיאבק  אפשר  אי  במעשים.  האיש  את  בוחן  "אני  דחויים. 
בראש ממשלה שהחזיר תקציבים וקצבאות, בגלל התבטאות 

של יועץ כלכלי שהוא רוצה למנות", אומר ליצמן, בצדק.
אינו  ממשלה  ראש  דעת.  בשיקול  נהגו  החרדים  השרים 
בקיום  אלא  בהצהרות  אינו  המרכזי  ומבחנו  מדינה,  נשיא 
גדול  וי  המדינה האחרון  בתקציב  דרעי שסימן  התחייבויות. 
ליצמן  מרוצה.  להיות  יכול  שהכין,  המכולת  רשימת  על 
טיפולי  הרחבת  את  הקרוב  ראשון  ביום  בממשלה  שיעביר 
ולחשוף  יכול לחייך מאוזן לאוזן   ,14 גיל  השיניים חינם עד 

שיניים צחורות. 
נשיא  של  בעניינו  רלוונטי  לא  נתניהו,  לגבי  שנכון  מה 
המדינה. רובי ריבלין עלה לגדולה בקולות החרדים, שחלקם 
בו  תמכו  ככולם  ורובם  הראשון,  בסיבוב  עבורו  הצביעו 
בסיבוב השני. השכר היחיד שנשיא יכול לגמול לבוחריו הוא 
לפטפט  בעיה  הייתה  לא  מעולם  שלנו,  ולרובי  נאה,  שיחה 

וללהג ללא הגבלה.
)למעט  לנשיאות  בריבלין  שבחרו  החרדים  הכנסת  חברי 
החבר הטוב ליצמן( הגדירו השבוע את האיש בשתי מילים: 
"כפוי טובה". אם לתמצת זאת בשורה תחתונה מעשית, אל 
ובוודאי  חרדיים  באירועים  בקרוב  האיש  את  לראות  תצפו 
שלא במסגרת אירועי החתונה והשבע-ברכות לבתו של דרעי 
ישראל  נשיאי  במשכן  הבא.  בשבוע  טובה  בשעה  שיתקיימו 
לא התקבלה הזמנה, והשיבושים בדואר ישראל אינם הסיבה.

תדמית  בכנסת  שנותיו  כל  במשך  שתחזק  ירושלים,  איש 
מר  ויריב  האורתודוקסית  היהדות  תומך  חרדים,  אוהד  של 
של הרפורמים, שינה את עורו ואת חברבורותיו. מאז שעלה 
לגדולה בקולותינו, הוא לא מפסיק לדבר בגנותנו. כבר במו"מ 
לממשלה  לצרף  לנתניהו  קרא  הוא  האחרון,  הקואליציוני 
החדשה מפלגות נוספות - עם קריצה ברורה לכיוונו של יאיר 
לנכון  מצא  הוא  הפרק,  על  עמד  הגיוס  חוק  כשתיקון  לפיד. 

לתדלק את ההסתה ויצא בהצהרות על חובת השוויון בנטל. 
בחג החנוכה החולף מצא כבודו נטול הודו את ההזדמנות 
לסתור את כל הצהרותיו בעבר נגד שילוב הרפורמים בממסד 
השמיע  ריבלין  האורתודוקסית.  היהדות  ושימור  הישראלי 
במשך השנים הצהרות נחרצות, כולל בראיון שהעניק לחתום 
מעלה, בתקופת כהותנו כיו"ר הכנסת: "בכל הגלויות שעברנו 
נשארנו עם יהודי כי שמרנו על הסטטוס היהודי על פי ההלכה. 
אם לא נמשיך לשמור עליו, נתבולל ולא יישאר מאיתנו שריד 

ופליט". מתתיהו המכבי לא היה מנסח זאת טוב יותר.
כה אמר כבודו, בעת כהותנו כח"כ. דברים נחרצים לא פחות 
את  כשכינה  החילונית,  לעיתונות  בראיונות  גם  השמיע  הוא 

ואת התנועה הרפורמית הגדיר,  הטמפל הרפורמי "כנסייה", 
פולחן  אגודה המקיימת  לגמרי...  דת חדשה  ביהדות...  "זרם 
שכל קשר בינה לבין היהדות, אינו מתקרב אפילו למציאות".

אלא שריבלין הנשיא שעושה נפשות לעצמו ולא לבני עמו 
)שבחרו בטרור, כלשונו(, עשה גם בנושא הזה סיבוב פרסה. 
רפורמית  "רבה"  של  לצידה  נרות  הדליק  הוא  הלבן  בבית 
נראה  כך  ו...לאמותינו".  לאבותינו  ניסים  "שעשה  שבירכה 
של  מסרים  להשמיע  פעיל  כפוליטיקאי  שהקפיד  הנשיא 
שהוא  הקולות  השבוע'.  'שיחת  עלוני  ברוח  ישראל  אהבת 
משמיע כיום בפומבי, לקוחים מדף המסרים של עלוני 'שיחת 

הטמפל'.

אתרוג בחנוכה
סוכות חלף מזמן, גם חג החנוכה, אך נשיא המדינה התאהב 
בפוזת האתרוג החדש של השמאל הישראלי. הטקסטים שהוא 
משמיע בכל התחומים מכוונים לתדרים השמאליים בסקאלה, 

בכיוון ההפוך מזה שאליו כיוון בכל הקריירה.
אפשר להבין נשיא ישראלי שמבקר בארה"ב ומנסה ללכת 
האחרון  בביקורו  עצמו,  נתניהו  להיכוות.  מבלי  גחלים  על 
והשמיע  הרפורמים  נציגי  עם  נפגש  האמריקאית,  בבירה 
טקסטים שהקפיצו את הנציגים החרדים. ההבדל הגדול הוא 
הרפורמים  לתורמים  כמקורב  ומתמיד  מאז  נחשב  שנתניהו 
והפוליטית,  הכספית  לתמיכתם  זקוק  הוא  האמריקאים. 
ובסופו של דבר הוא משלם להם במטבעות-מילים, ועם שובו 

לישראל אינו פורע את ההבטחות במעשים.
לריבלין לעומת נתניהו, הייתה מאז ומתמיד עמדה מוצקה, 
מבוססת כמו אבן הראשה. הוא לא זקוק לתרומות כדי להיבחר 
הטקסי  כשהאיש  ייצוגית-מילולית.  היא  הווייתו  וכל  בשנית 
הזה, עמד על הבמה המרכזית בעולם והשתתף בטקס רפורמי 
של הדלקת נרות, הוא הבין טוב מכולם את המשמעות. הבין, 

והשתתף במשחק.
ד"ר רן ברץ שנתפס בהשחרת פני הנשיא, היה יכול לשזור 
על  החרדים  הח"כים  השבוע  שהשמיעו  מהאמירות  פנינים 
ריבלין. הנחמה היחידה של חברי הכנסת החרדים היא בכך 
הישראלי שמשח  הימין  רבים.  צרת  היא  ריבלין  שהצרה של 
ידיו  בין  ראשו  את  תופס  האידיאליסט,  הביתרי  את  למלוכה 

בחוסר אמון. 
להחניף לערביי ישראל בעיצומו של מסע טרור ברחובות, זה 
עניין מקומם בפני עצמו. רק שמבחינתו של ריבלין אמירותיו 
נסיעתו  לקראת   - לבאות  הקדמה  היו  בישראל  המתחנחנות 
לחו"ל. וכי מה תאמרו על האזרח מספר אחת שיושב בפאנל 
'שוברים  נציגי  בחסות הקרן החדשה, באירוע בו משתתפים 
שתיקה' ודגל ישראל הופך לדגל שחור? כיצד אפשר להתייחס 
פוסט  בוושינגטון  ומפרסם  בחו"ל  ששוהה  לנשיא  בסלחנות 
מאמר עוין לישראל שאינה נוהגת בשוויוניות ראויה באזרחי 

מזרח ירושלים? אם זוהי ציונות, מהי ציניות?
הכלים  כל  את  שבר  ריבלין  האמריקאית,  בבירה  בביקורו 
ופרץ את כל הגדרות. נשיא מדינת ישראל נהנה מכל רגע בו 
נשיא ארה"ב הראה לכל העולם ואשתו כי לרובי, ולא לביבי, 
דוגמה  לקחת  היה  צריך  המדינה  שנשיא  אלא  לשבח.  נאה 
מיאיר לפיד, שמדלג בין בירות העולם ולא מגנה את מדיניות 
היושבת  והממשלה  ישראל  מדינת  את  מגבה  אלא  ישראל, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ברית בלי מילה
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התיימר  בשמה  ירושלים,  אותה  בירושלים. 
רובי לדבר במשך כל השנים.   

בשעה שנשיא מדינת ישראל נתן לגיטימציה 
עמד  הנואמים,  מבימת  המדינה  דגל  להסרת 
על דוכן הכנסת ח"כ חרדי שהתחייב לשמור 
אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. מאיר פרוש 
עם  חפיפה  ועשה  שר  לסגן  מחדש  שהושבע 
שיכול  היחיד  החרדי  הח"כ  הוא  קודמו, 
לנשיאות.  ריבלין  כי לא הצביע בעד  להוכיח 
שהה  פרוש  לנשיאות,  הבחירות  כשהתקיימו 
את  המכהן,  לנשיא  בניגוד  בחו"ל.  במכוון 
מאמרי הביקורת נגד ממשלת לפיד דאז, פרוש 
ולא  ב'המבשר'  גם מארה"ב,  לפרסם  המשיך 

בוושינגטון פוסט. 
נזכר השבוע ברובי ריבלין מהגלגול  פרוש 
הראשונה,  האינתיפאדה  לפני  "הרי  הקודם: 
ראש עיריית ירושלים דאז טדי קולק שפך הון 
על ערביי מזרח העיר. המתנגד הגדול לאותה 
ריבלין,  רובי  האופוזיציה  איש  היה  מדיניות 
נגד  לפרסם  כדי  לארצות הברית  כיום  שנוסע 
העברנו  שלא  לגויים  ולספר  מאמרים  ישראל 

מספיק תקציבים לערביי מזרח ירושלים".
המסקנה הברורה של חברי הכנסת החרדים 
היה  הזה,  בעניין  גם  שראש-הממשלה  היא 
הראשון שזיהה. "היינו צריכים לשתף פעולה 
עם נתניהו ולמנוע את בחירתו של ריבלין בכל 
מחיר", נאנחו השבוע בכירים בש"ס וביהדות 
התורה, "אבל גדעון סער הפעיל עלינו בשעתו 
מחוץ  נשאר  סער  גדעון  לחצים.  מכבש 
נשיא  עם  נתקענו  ואנחנו  הפוליטית  למערכת 
איתו  כרתנו  שנים.  שבע  למשך  טובה  כפוי 

ברית אבל האיש לא עמד במילה".

הוצאת נשמה
ביקש  הקו",  על  גפני  משה  את  "תעלו 
ראשי  ישיבת  במהלך  נתניהו  הממשלה  ראש 
שבוע,  מדי  שמתקיימת  הקואליציה  מפלגות 
ששר  אחרי  קרה  זה  הממשלה.  ישיבת  בתום 
החינוך בנט התלונן במעמד צד אחד כי יו"ר 
הסדרת  את  במכוון  מעכב  הכספים  ועדת 

מעמד החטיבה להתיישבות. 
לצנן  ניסה  וביבי  מררתו  את  שפך  בנט 
אותו  נעלה  בוא  פה,  לא  "גפני  האווירה.  את 
ראש  הגיב  אומר",  הוא  מה  ונשמע  הקו  על 
שגפני  אחרי  ההצעה,  על  והצטער  הממשלה 
ניתן  שאינו  בשטף  הפסקה.  ללא  לדבר  החל 
שהובאו  הטיעונים  את  גפני  השמיע  לעצירה 
להפליית  בנוגע  שעבר  בשבוע  בשמו  פה 
החרדים לרעה, לא רק בתקציבי ההתיישבות 

אלא גם בתקציב הישיבות.
יושבים  ביבי הבין שמהפורום המורחב בו 
"שבו  הישועה:  לו  תבוא  לא  השרים  כל 
מה  בכל  עמדתי  "הרי  ביקש,  הוא  ותסדרו", 
שהתחייבתי. העברתי את חוק הגיוס המתוקן, 
שהבטחתי  התקציבים  כל  את  הכללתי 
במסגרת התקציב. ביקשתם שנסדיר את מעמד 
החטיבה להתיישבות אחרי העברת חוק הגיוס 
ועם הבית  לבצע,  הזמן  הגיע  כעת  והסכמתי. 

היהודי אתם יכולים להסתדר גם בלעדי".
דרעי שמתחזק לאחרונה קשר הדוק עם יו"ר 
ועדת כספים, ניסה להנמיך את גובה הלהבות: 
"תבקש מליצמן שיתווך בין בנט לגפני", הוא 
דקות  כמה  בהומור.  לראש-הממשלה  זרק 
אחרי שתמה הישיבה הפכה הבדיחה לכותרת 

מפרגנת שניכס לעצמו אחד המעורבים.
לאגף  בעיקר  כוונו  גפני  הטענות שהשמיע 
הבית  במפלגת  תקומה  סיעת  של  הניצי 
היהודי. "כשיושבים איתם הם נותנים תחושה 
שהכל מגיע להם", אומרים בלשכת יו"ר ועדת 
הוא  אחר.  מסר  משדר  בנט,  "דווקא  כספים, 

פרגמטי ואפשר להסתדר איתו". 
מסתדר  בנט  ושות',  סמוטריץ'  ח"כ  עם 
ניהלו  השבוע  גפני.  כמו  יותר  או  פחות 
ברשתות  פומבי  קרב  ובנט  סמוטריץ' 
החברתיות, אחרי שהח"כ המלומד סמוטריץ' 
פרסם מאמר מנומק בעיתון 'בשבע' במסגרתו 
הסביר כי "הרצח בדומא עם כל חומרתו, אינו 
בעיניים  שרואה  בנט  נקודה".  טרור,  אירוע 
הרחק  ימינה,  נסחף  היהודי  הבית  איך  כלות 
ממחוזות הקונצנזוס הישראלי, מיהר להגיב: 
"מי שזורק בקבוק תבערה על בית מגורים הוא 

טרוריסט, נקודה".  

סמוטריץ'  בין  הקודם  הקרב  בסיבוב 
הוועדה  יו"ר  את  דווקא  גיבה  בנט  לגפני, 
כל  בצירוף  תומך  אינו  כי  כשהבהיר  החרדי 
ההתנחלויות למפת אזורי העדיפות הלאומית. 
וביקש  המושכות  את  תפס  הוא  השבוע,  גם 
גן צבי, לנהל את המגעים  מראש לשכתו טל 
ממשיך  סמוטריץ'  גפני.  לשכת  מול  ישירות 
כתיבת  בעת  גם  תקשורתיות  מהומות  לחולל 
וגפני  בנט  של  בלשכותיהם  אך  השורות, 
מעריכים שהמו"מ הישיר בין שני הקודקודים 
יאפשר לבסוף לגבש מתווה מוסכם. כשיש עם 

מי לדבר, יש בדרך כלל גם על מה לדבר.
בנט שהושבע מחדש כחבר כנסת מן המניין 
בשבוע שעבר מבין כיום שהיעדרותו הקצרה 
ואקום  "אין  טעות.  הייתה  הכנסת  מבניין 
בבניין,  היה  לא  שהוא  ובתקופה  בפוליטיקה 
שני החברים הדומיננטיים מתקומה השתלטו 

על סדר היום", אמרו השבוע בלשכתו.  
לומד  דרעי  עצמו.  של  מהטעות  למד  בנט 
המשיך  ש"ס,  יו"ר  אחרים.  של  מטעויות 
להבהיר גם השבוע כי הוא נחוש בדעתו לצרף 
במסגרת  בתור  הבא  כח"כ  גואטה  יגאל  את 
זהות  הוא  בעלילה  הטוויסט  הנורווגי.  החוק 
הח"כ שיתפטר, וכפי המסתמן, שמו לא יהיה 
אריה מכלוף דרעי. דרעי ראה מה קרה לבנט 
מהכנסת  נעדר  שהאיש  הספורים  בשבועות 
גם  ישרור  דומה  שמצב  מעוניין  לא  וממש 
בש"ס. בתנועת ש"ס של היום אומנם אין שתי 
)בלי  המכהנים  מהחברים  כמה  אבל  סיעות, 
עשור  אחרי  גם  זקוקים  לפגוע(,  בלי  שמות, 

בבניין לחונך מלווה.
את  לפנות  הפוטנציאליים  המועמדים 
שלושה,  הם  בתור  הבא  לטובת  מקומם 
להסתברות,  בהתאם  כאן  מוצגים  ושמותיהם 
דוד אזולאי, סגן שר  יורד: שר הדתות  בסדר 
יצחק  האוצר  שר  וסגן  נהרי  משולם  הרווחה 
לא  כהן  שאיציק  היא  הרווחת  ההנחה  כהן. 
יתבקש לפנות את מקומו ולסדרת הגמר יעלו 
יעשו  הסתם  ואזולאי, שמן  נהרי  כורחם  בעל 
נפשות בקרב חברי מועצת החכמים. משלושה 
לכולם  תצא  יקרה  שזה  עד  אבל  אחד,  ייצא 

הנשמה.

19 

הח"כים החרדים 
הגדירו השבוע את 

ריבלין בשתי מילים: 
"כפוי טובה". אם 

לתמצת זאת בשורה 
תחתונה מעשית, אל 

תצפו לראות את האיש 
בקרוב באירועים 

חרדיים ובוודאי שלא 
במסגרת אירועי 
החתונה והשבע-

ברכות לבתו של דרעי 
שיתקיימו בשבוע הבא. 
במשכן נשיאי ישראל 
לא התקבלה הזמנה, 

והשיבושים בדואר 
ישראל אינם הסיבה

בנט שפך את מררתו 
ונתניהו ניסה לצנן את 

האווירה. "גפני לא 
פה, בוא נעלה אותו 
על הקו", הגיב ראש 

הממשלה והצטער על 
ההצעה. בשטף שאינו 
ניתן לעצירה השמיע 

גפני את הטיעונים 
שהובאו פה בשמו 

בשבוע שעבר בנוגע 
לאפליית החרדים, 

לא רק בתקציבי 
ההתיישבות אלא גם 

בתקציב הישיבות

"על הניסות". ריבלין ואובמה בטקס ההדלקה הרפורמי בבית הלבן                                                        )צילום: קובי גדעון, לע"מ, פלאש 90(
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ביוזמת מתנדבי עמותת "הקו המאחד": הדלקת נרות בלשכת הרה"ר לישראל הרה"ג 
דוד לאו ובלשכת שר הבריאות הרב יעקב ליצמן

גדולי הזמר שימחו את החולים

שר הבריאות אירח 
את הילדים החולים

המוני חולי CF ובני משפחותיהם עלצו ושמחו במסיבת חנוכה מפוארת של "חיים לילד"  באירוע השתתפו ראש 
עיריית בני ברק וסגניו שבירכו את הארגון על היוזמה  יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר: "שמח שהצלחנו להדליק 

את הלבבות של החולים באש השמחה"
מאת: מנדי כץ

מסיבת חנוכה מרגשת התקיימה במהלך ימות 
ובני  פיברוזיס  סיסטיק  חולי  לעשרות  החנוכה 
והדר  ברוב פאר  נערכה  משפחותיהם. השמחה 
ירושלים המפוארים בבני  נאות  בגג של אולמי 
ברק בידי ארגון 'חיים לילד' המלווה ופועל בכל 

ימות השנה בחולי מחלות הריאה.
עלו  המפוארים  ירושלים"  "נאות  אולמי  אל 
שם  משפחותיהם,  ובני  החולים  עשרות  ובאו 
ממסיבת  ונהנו  ומגוון  עשיר  בכיבוד  התכבדו 

חנוכה שמחה וססגונית.
את האירוע כיבדו בהשתתפותם ראש עיריית 
מנחם  הרב  וסגניו  זייברט  חנוך  הרב  ברק  בני 
מנדל אייזנברג, הרב מנחם שפירא, הרב אליהו 
דדון, הרב אברהם רובנשטיין מ"מ ראש עיריית 

בני ברק והרב יוסף צימט עוזר לראש העיר.
בדבריו  בירך  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
הגדול  החסד  על  לילד'  'חיים  ארגון  ראשי  את 
שעושים עם האנשים. "יש לי הזכות להשתתף 
באירוע ולהיות שותף לשמחת החג של החולים. 
ברכתי שאור ימי החנוכה ימשיך ללוות את כולם 

לאורך כל ימות השנה", אמר.
הזמר  אמני  מיטב  פיזזו  התזמורת  בימת  על 
תחת תזמורתו של אריק דביר ובהם גדול זמרי 
כהן,  הזמרים שלמה  וכן  מוטי שטיינמץ  להקת יוסי ברגר ומקהלת מלכות וכן בני לאופר.הרגש  הופיעה  המשתתפים  ציבור  בפני 

יענקי צוקר ושמעון אלבז אשר  המשמחים של 
שימחו את הקהל לכבודה של מצווה.

דברי ברכה נשא יו"ר 'חיים לילד' הרב ראובן 
סקלר שאמר בדבריו: "מי כמונו יודע ומבין כמה 
אתגרים וקשיים ניצבים בפניכם, ואתם בסייעתא 
דשמיא, מתמודדים עם הכול, ומצליחים להגיע 

לכאן הערב ולהעלות חיוך על פניכם.
החנוכה.  נרות  הדלקת  גם  זוהי  "בשבילנו 
אנחנו מצליחים להתגבש ולהתאחד כאן כולם, 
ומקווים  החנוכה,  באש  הלבבות  את  ולהדליק 
את  לראות  יזכה  מכם  אחד  שכל  ומייחלים 
הגדול  הנס  את  שהיה  כמו  הפרטיים,  הניסים 

בימי החנוכה.
והאור  החנוכה  ששמחת  מקווים  אנחנו 
השנה,  ימות  כל  לאורך  ואתנו  אתכם  יישארו 
ואנחנו בעז"ה נמשיך לעמוד לצדכם ולפעול על 

מנת שתוכלו להמשיך את האור הלאה".
יצאו  שהחולים  עת  דמעו  רבות  עיניים 
פרצה  והשמחה  הזמר,  צלילי  לקול  בריקודים 

את הגבולות.
בארגון 'חיים לילד' ציינו לשבח את הגורמים 
החסד  איש  ובהם  המסיבה  להצלחת  שסייעו 
ירושלים  נאות  אולם  בעלי  דייטש,  חונא  הרב 
'הצבי',  מאפיית  כהן,  ציון  וכן  קיסטר  שמואל 
חברת שניידרס ואבי מילר שתרם את הדיסקים 

לחלוקת שי לילדים.

ר"ע ב"ב הרב חנוך זייברט יחד עם סגן רה"ע הרב מנחם מנדל אייזנברג באירוע

שר הבריאות יעקב ליצמן מארח את הילדים הרה"ר לישראל הגר"ד לאו מארח את הילדים

"אם אתה 
משמח את שלי"

מאת: מנדי כץ

המעמד שהפך למסורת מידי שנה באחד מלילות חנוכה 
מתכנסים בבית מדרשו של האדמו"ר מביאלא ב"ב יתומים 
כשבלילה זה מקדיש האדמו"ר את כל כולו לטובת הילדים.

של  שלי"  את  "משמח  החסד  ארגון  ע"י  נערך  הערב 
מוסדות החסידות העוסק במהלך כל השנה בפעילות רב-

גוונית לרווחתם ולהצלחתם של מאות משפחות אלמנות 
חג  כל  לפני  מכובדות  בחלוקות  הארץ,  ברחבי  ויתומים 
ובסיוע אישי ליתומים הזקוקים לעזרה בלימודים, וכמובן 
הכל  כשעל  אלו  משפחות  של  וחתונה  מצווה  בר  לפני 
ילדיו  ולילות לשמח את  ימים  מנצח  האדמו"ר המקדיש 

אלו של הקב"ה.
השנה נערך המעמד ביום חמישי נר חמישי של חנוכה 
ברחוב  ב"ב  ביאלא  דחסידי  הגדול  ביהמ"ד  בהיכל 
מאה  מסובים  שולחנות  כשסביב  ברק  בבני  ירושלים 
עשרים ושישה ילדי חמד, כשהאדמו"ר מדליק את המנורה 
בשירה  לחיים  שולחן  נערך  ההדלקה  לאחר  במחיצתם, 
ילד  לכל  אישית  לב  תשומת  מקדיש  כשהאדמו"ר  וזמרה 

וילד, שהתברכו וקיבלו שיש אישי מהאדמו"ר.
שיאו של המעמד הסתיים באמירת פרקי תהילים פסוק 

בפסוק להצלחתם ולרפואתם של תומכי הארגון.

למעלה ממאה ילדים יתומים השתתפו 
במעמד תפילה במחיצתו של האדמו"ר 

מביאלא בני ברק

חלק מהילדים אצל כ"ק האדמו"ר מביאלא

מאת: מנדי כץ

נהנו  ויתומים,  חולים  ילדים  עשרות 
במהלך ימי החנוכה משורה של אירועים 

שנערכו ע"י עמותת "הקו המאחד".
מתנדבי  הסתובבו  החג,  במהלך 
הארץ  במרכז  חולים  בבתי  העמותה 
ודברי  סופגניות  למאושפזים  וחילקו 
במחלקות  ומתנות  צעצועים  מתיקה, 
הילדים, שרו שירי חנוכה והכניסו שמחה 
משפחותיהם  ולבני  המאושפזים  לחולים 

השוהים יחד איתם.
"הקו  עמותת  קיימה  החנוכה  במהלך 
נר  חמישי,  ביום  מרכזי,  אירוע  המאחד" 
חמישי של חנוכה, במהלכו יצאו עשרות 
משפחותיהם  בני  עם  יחד  חולים  ילדים 
ומלווים מטעם העמותה, לביקור בלשכתו 
דוד  הרה"ג  לישראל  הראשי  הרב  של 
לאו, שבירך את הילדים החולים שישובו 
לאיתנם ושיזכו להדליק את נרות החנוכה 

בריאים  כשהם  בביתם  הבאה  בשנה 
ושלמים.

נרות  להדלקת  הילדים  המשיכו  משם, 
הרב  הבריאות  שר  של  בלשכתו  חנוכה 
בחום  הילדים  את  שאירח  ליצמן,  יעקב 
ובלבביות, התעניין במצב בריאותם, ואף 
לילדים  ממתקים  ושקיות  מתנות  חילק 

החולים.
שר הבריאות בירך את הילדים החולים 
ואמר להם כי על אף התקופה הקשה שבה 
מתרחשים  מסביב  כאשר  נמצאים,  אנחנו 
פיגועי טרור, זה הזמן לראות את האור של 
מתרגש  "אני  למרחקים.  שמאיר  החנוכה 
ושמח לראות אתכם כאן ואני מברך אתכם 
שתתגברו על המחלות והקושי שלכם כפי 
שהיהודים ידעו להתגבר בימי החנוכה על 

הצרות שלהם".
בסיומו של יום הביקורים בלשכת הרב 
הבריאות,  שר  ובלשכת  לישראל  הראשי 

לבית  וחלקם  הילדים חלקם לביתם  חזרו 
הילדים  מאושפזים.  הם  שם  החולים 
המאחד"  "הקו  עמותת  להנהלת  הודו 
בכדי  הכל  שעשו  המסורים  ולמתנדבים 
להוסיף אור בימי החנוכה, על אף התקופה 
הקשה שכל אחד מהם עובר באופן אישי.

יו"ר הקו המאחד, ישראל שינפלד, אמר 
לראות  ואושר  שמחה  של  רגעים  אלו  כי 
ומאירים.  פורחים  הללו  הילדים  את 
את  מלווים  העמותה  של  "המתנדבים 
הילדים האלו בכל ימות השנה ומשתדלים 
בימי  שבשגרה.  בדברים  גם  להם  לסייע 
כיצד  לראות  שלנו  ההזדמנות  זו  החנוכה 
שלכל  אף  על  ומאושרים,  שמחים  הם 
יותר  קשה  חיים  סיפור  יש  מהם  אחד 
מהשני וכל אחד מהם מתמודד עם מחלות 
וקשיים ל"ע. זה הזמן להודות למתנדבים 
המסורים של העמותה שבלעדיהם המסע 

הזה לא היה יוצא לפועל".
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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 
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הגשה לתפילה כהגשה למלחמה

מאן דאמר

ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי 
ָדָבר  ַעְבְּדָך  ָנא  ְיַדֶּבר  ֲאדִֹני 
ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך 
ְּבַעְבֶּדָך ִּכי ָכמוָֹך ְּכַפְרעֹה 

)בראשית מד, יח(.
רבותינו  דרשו 
ו(  צג,  רבה  )בראשית 
ניגש  אמר  יהודה  רבי 
שנאמר  למלחמה  יהודה 
יוָֹאב  ַוִּיַּגׁש  יג(  י,  ב  )שמואל 

ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמוֹ ַלִּמְלָחָמה.
)יהושע  יהודה לפיוס שנאמר  ניגש  רבי נחמיה אמר 

יד, ו(: ַוִּיְגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהוֹֻׁשַע ְלַפְייסוֹ. 
רבנן אמרו ניגש יהודה לתפילה שנאמר )מלאכים א 

יח, לו( ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַוּיֹאַמר ה' ֱאֹלקי וגו'.
לקראת  דברים  לשלושה  עצמו  הכין  יהודה  נסביר, 
מפגשו עם יוסף הצדיק-מושל מצרים, למלחמה לפיוס 
ולתפילה. במדרש מובא דברים נוראים המרעידים את 
הלב בעניין פגישתו של יהודה ויוסף, ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים 
ויוסף,  יהודה  זה  ה(,  מח,  )תהלים  ַיְחָּדו  ָעְברּו  נוֲֹעדּו 
ָעְברּו ַיְחָּדו-שנתמלאו ֶעְבָרה וכעס זה על זה, התגוששות 
השור והאריה, השור מלך הבהמות ונמשל ליוסף וכמו 
שנאמר ְּבכוֹר ׁשוֹרוֹ ָהָדר לוֹ )דברים לג, יז(, ואריה מלך 
ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  ּגּור  שנאמר  וכמו  ליהודה  ונמשל  החיות 

)בראשית מט, ט(. 
ולספור  בזריזות  לרוץ  נפלתי  לאחיו  ציווה  יהודה 
כמה שווקים יש במצריים, חזר נפלתי ואמר שיש י"ב 
שווקים, אמר יהודה לאחיו כל אחד יהרוג את שלו ואני 
)בראשית  מצרים!  כל  את  נחריב  וכך  שלושה  אהרוג 
רבה צג, ח(, שאג יהודה בקול גדול עד כדי כך שנשמע 
כבד  שהיה  דן  בן  חושים  ואפילו  כנען,  בארץ  קולו 
שמיעה שמע את צעקתו של יהודה )בראשית רבה צג, 
וכל העוברות של  נפל פרעה מכסאו  זעקה  ז(. מאותה 
מצרים הפילו, ונשתברו שיני שרי מצרים, וכמו שנאמר 
ִׁשַּבְרָּת  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ִנָּתעּו,  ְכִפיִרים  ְוִׁשֵּני  י(  ד,  )איוב 

)תהילים ג, ח(, משהו נורא ואיום.
ניגש  ְיהּוָדה-  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש  הראשון  הפירוש  זה 
פירושים  שני  עוד  מביא  המדרש  אולם  למלחמה. 
רבותינו  ולפיוס,  לתפילה  ניגש  יהודה,  של  לגישתו 
בכך  ללמדו  ובאו  הללו  ההגשות  שלושת  את  משווים 
למלחמה  שלצאת  כמו  כי  התפילה,  בעניין  גדול  יסוד 
ונפשית,  גופנית  וגבורה  אומץ,  הכנה,  צריכים  באיוב 
כך גם להתפלל ולשפוך שיח לפני ה' דברים היוצאים 

מהלב צריך הכנה, מאמץ, גבורה נפשית וגם גופנית. 
בכעס  שהיה  אדם  לפייס  כדי  הפיוס,  בעניין  וכן 
ולהופכו משונא לאוהב צריך הכנה גדולה ומאמץ כביר 
כמו לקראת מלחמה, לא מספיק סתם לפייס אלא צריך 

לעשות זאת מכל הלב ובהתמצאות.



צריך  המתפלל  ע"א(  כב  )סנהדרין  אומרים  רבותינו 
שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, ולשם כך צריך הכנה 
ע"ב(  לב  )ברכות  שאמרו  וכפי  נפשית  וגבורה  ואומץ 
המתפלל צריך שישהה שעה אחת קודם תפילתו שנאמר 
)תהילים י, יז( ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך, תכין ליבם ואז 
התפילה  לפני  עצמו  את  מכין  אדם  אם  אוזנך,  תקשיב 

הקב"ה יאזין לתפילתו ויקבלה ברחמים וברצון. 
זה  אלא  מילים מהפה,  הוצאת  לא סתם  זה  התפילה 
דבר שצריך לצאת מהלב,  ּוְלָעְבדוֹ ְּבָכל ְלַבְבֶכם )דברים 
תפילה  זו  אומר  הוי  שבלב   עבודה  איזוהי  יג(,  יא, 
כששפתותיו  להתפלל  יכול  לא  אדם  ע"א(.  ב  )תענית 
רק נעות, ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבוֹ ִרַחק ִמֶּמִּני )ישעיה 
כט, יג(, העיקר זה הלב, אין תפילתו של אדם נשמעת 
ותפילה  ע"א(,  ח  )תענית  בכפו  ליבו  את  משים  אא"כ 
בלא כוונה כגוף בלא נשמה )של"ה, מסכת תמיד עמוד 

התפילה ענין חנוכה רמט:(.
עומדים  אין  ע"ב(  ל  )ברכות  רבותינו  אמרו  וכן 
האדם  שצריך  דהיינו  ראש,  כובד  מתוך  אלא  להתפלל 
לשים את עיניו בתוך הסידור ולא להזיזו משם, כדי שלא 
הכנה  שדרושה  ודאי  כך  ולשם  מהתפילה,  דעתו  יסיח 

גדולה, לא פחות מהכנה שמתכוננים לקראת מלחמה. 



מסופר על אדמו"ר קדוש שהיה רגיל לגשת לחסידיו 
עליכם,  "שלום  להם:  ולומר  להתפלל  שסיימו  לאחר 
הרב,  כוונת  את  מבינים  היו  לא  הם  הבאים",  ברוכים 
כל הזמן  נשארו  שהרי הם לא הלכו לשום מקום אלא 
בבית הכנסת, אך השיב להם הרב שאמנם גופם בבית 

הכנסת, אך מחשבתם מטיילת בכל רחבי העולם...
ועל זה אמרו החכמים בדרך צחות שמה שהאדם לא 
מצליח לעשות כל החיים והא מצליח לעשות בתפילה 
וכל  ולקנדה,  לארה"ב  ולצרפת,  להון-קונג  נוסע  אחת, 
זה בדקות ספורות שמתפלל. האדם מעביר את תפילתו 
ללא כוונה ומחשבה, ַוַּתֲעבֹר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו )בראשית 

לב, כב(, בדיל ויעבור...
דעת  להסיח  שלא  להשתדל  היא  עבודתנו  אולם 
ומחשבה מהתפילה, אלא להתפלל מעומק הלב לאבינו 
עומד,  אתה  מי  לפני  דע  תפילתנו,  שישמע  שבשמים 

לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה )ברכות כח ע"ב(.
אך אם כבר נמצא האדם באמצע תפילתו ופתאום שם 
לב שלא כיון בתפילת העמידה כלל, אין לו להתייאש 
אלא עליו לנסות לפחות לכוון בשאר הברכות שנותרו 
לו. הוא הגיע לברכת שמע קולנו ובינתיים חשב שלאחר 
התפילה ילך לקנות מוצר פלוני, ואח"כ יפגש עם אדם 
פלוני ויסע לרחוב אלמוני, ה' ירחם, עד שהגיע לשמע 
קולנו ותפס את עצמו, בדרך כלל במצב כזה היצר הרע 
מייאש את האדם בטענת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי )אסתר 
בברכות  ולכוון  עצמו  לתפוס  האדם  על  אך   טז(,  ד, 
מה  ולהציל  לחטוף  התפילה,  לסיום  עד  לו  שנותרו 

שנשאר.

החפץ חיים ממשיל על כך משל נפלא מאוד: אשה 
תפוחים  הקטנה  בתה  עם  יחד  מוכרת  הייתה  אלמנה 
לקנות  האמא  צריכה  הייתה  אחת  פעם  העיר,  במרכז 
על  שתשמור  הקטנה  מבתה  וביקשה  בחנות  מה  דבר 
התפוחים עד שהיא תחזור, אך לרוע מזלה הגיעו כמה 
ילדים מנוערים מתורה יראה ודרך ארץ, הפילו את ארגז 

התפוחים והכניסו תפוחים רבים לכיסם. 
"אוי  ולצעוק  לבכות  התחילה  זאת  שראתה  הילדה 
התפוחים, אוי התפוחים", באותה זמן עמד שם מישהו 
"עד  לה  ואמר  הקטנה  לילדה  ניגש  זאת  כל  וכשראה 
את  תצילי  שנפלו,  התפוחים  על  ובוכה  עומדת  שאת 
התפוחים שנשארו! נכון חטפו לך, אבל כל עוד יש לך 
אפשרות תחטפי גם את, תאספי את התפוחים שנשארו 

ותשימי אותם בארגז!"
והנמשל אומר החפץ חיים, אדם מתחיל  זה המשל, 
את תפילתו ופתאום שם לב שיצרו הרע חטף לו כמה 
ברכות בלא כוונה, לקראת סוף התפילה מתעורר האדם, 
ד,  )אסתר  ָאָבְדִּתי  ָאַבְדִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  מייאשו,  הרע  והיצר 
טז(, אך אין לו להתייאש אלא לחטוף את מה שנשאר! 
מעומק  לאומרם  שנשארו  הברכות  את  ולנצל  לחטוף 
עצמו  את  ומכין  שמתאמץ  כזה  אדם  ובכוונה.  הלב 
של  והנפלא  המתוק  טעמה  את  לטעום  יזכה  לתפילה 

התפילה!
יהי רצון שנזכה להתפלל לפניו יתברך מעומק הלב, 
ישראל  בגאולת  לראות  בקרוב  בקרוב  כולנו  ונזכה 
קודשנו  בית  ובבניין  צדקנו  משיח  בביאת  השלימה, 

ותפארתנו, במהרה בימינו אמן.



בטבת,  עשרה  צום  חל  שלישי  ביום  הבא  שבוע 
בכל  זה  שביום  באדר(  לז'  )דרוש  סופר  בחתם  ומובא 
דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים אם ימשך 
חלילה החורבן גם בשנה הזו, או יפסק החורבן ויגאלו 
כאילו  בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא  דור  כל  ישראל, 
נחרב בימיו )ירושלמי פאה פ"א ה"א(, בכל שנה ושנה 
בשמים  גוזרים  בטבת  עשרה  וביום  החורבן  מתחדש 
ולהתעורר  לעורר  עלינו  מוטל  קדוש  חוב  לכן  כך.  על 
בכל כוחנו ולשוב אל ה' אלוקינו בלבב שלם, כדי שלא 
נחיש את  נהיה חלילה ממעכבי הגאולה, אלא אדרבה 
גאולתנו על ידי תשובה ומעשים טובים ביום זה ותפילה 
וזעקה מעומק הלב על מלכות שמים, מלכות בית דוד, 
קדוש  כי  ברחמים.  ישראל  וגאולת  המקדש  בית  בניין 
היום לאדוננו, בכח היום הקדוש הזה יכולים אנו לקרב 

הגאולה.
של  שופרו  את  בקרוב  לשמוע  שנזכה  רצון  ויהי 
משיח, ְוָהָיה ַּבּיוֹם ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשוָֹפר ָּגדוֹל )ישעיה כז, 
בימינו,  בית המקדש במהרה  בבניין  ונזכה לראות  יג(, 

ַרֲחִמים, אמן. ׁשּוְבָך ְלִצּיוֹן ְבּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ
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פגישתו  את  המתאר  בפסוק 
אביו  עם  יוסף  של  המרגשת 
ושתים  עשרים  אחר  יעקב 
זה  את  זה  ראו  שלא  שנה 
נאמר:"ויאסור יוסף מרכבתו 
 ... ויעל לקראת ישראל אביו 
צוארו  על  ויפול  אליו  וירא 
ומפרש  ויבך על צואריו עוד". 
על  נפל  לא  יעקב  אבל  רש"י: 
ואמרו  נשקו.  ולא  יוסף  צווארי 

רבותינו שהיה קורא את שמע. )בראשית רבה מ"ו, כ"ט(
בדקות  היה  מדובר  לא  ודאי  הרי  תמיד,  התקשיתי 
האחרונות של זמן קריאת שמע, מדוע א"כ לא יכל להמתין 
לקרוא  ואז  יוסף,  בנו  את  שיחבק  כדי  לרגע,  אף  יעקב 
קריאת שמע כהלכתה? ואם בשביל להראות שאוהב את 
הקב"ה יותר מבנו, האם בזה נווכח? האם אנו לא יודעים 
הקב"ה  את  יעדיף  אבינו  אברהם  סבו  כמו  אבינו  שיעקב 

על בנו?
צ"ל שיעקב נהג שברגע שמגיע זמן קריאת שמע, הוא 
כל  עם  זו.  מצוה  לקיים  כדי  לרגע  אף  להמתין  רוצה  לא 
אהובו  לבנו  היוקדת  אהבתו  את  מניח  הוא  לבנו,  הכבוד 
בצד, ושם את כל מגמתו לקיום מצוות קריאת שמע של 

שחרית. וכל זה למה?
המשנה  על  שואל  זי"ע  נזר'  ה'אבני  בעל  הרה"ק 
הראשונה במסכת ברכות, מדוע תלה התנא את זמן קריאת 
ואינו  מטומאתם  הכהנים  היטהרות  בזמן  דווקא  שמע 
כותב בפשטות 'משעת צאת הכוכבים'? וכתב ליישב בשם 
בכדי  שמש'  'הערב  התורה  שהצריכה  מה  שהרי  אביו: 
שיוכל הכהן לאכול קודשים מעורר תמיהה,  הרי הטומאה 
הייתה אמורה לעבור מהטמא מיד שנטהר על ידי הטבילה 
ומדוע אינו יכול לאכול בתרומה מיד לאחר שטבל? אלא 
בו  נשארת  בטומאה  יומו  את  האדם  התחיל  שאם  משום 
ממנו  לפקוע  יכול  זה  ורושם  היום,  סוף  עד  טומאה  רוח 
רק בתחילתו של יום חדש. משום כך צריך הכהן להמתין 

מלאכול בתרומה עד צאת הכוכבים.
קריאת שמע  מצות  בין  הקשר  את  להבין  נוכל  זה  לפי 
הכהנים,  טהרת  לגבי  שכמו  שמש'.  'הערב  לדין  בזמנה 
הנהגת האדם במשך היום נקבעת על פי פתיחתו, כך אם 
פותח  אדם את יומו בקבלת עול מלכות שמים, אזי נותר 
עליו רושם זה עד הערב. משום כך הוא צריך לשוב בערב 
שמים  מלכות  עול  עליו  לקבל  כדי  שמע  קריאת  ולקרוא 

מחדש ולהותיר בו רושם עד הבוקר.
לפי  ביום  נקבעת  שהקדושה  אבינו,  יעקב  סבר  כך 

לטמאות,  יכולת  לשטן  אין  קודש  תחילתו  אם  תחילתו. 
לחבל  יכול  שטן  שמעשה  הרי  בקודש  תחילתו  אין  ואם 
בקדושת היום. ומשום כך רצה מיד בתחילת היום לקרוא 
בנו  זה שבו הוא מתראה עם  יום  כדי שגם  קריאת שמע, 

יוסף לאחר 22 שנה יהיה כולו קודש.
הרבי מסדיגורא  להלווית  ישיבה שהגיע  בראש  מעשה 
בוכה  כשהוא  יעקב',  'אביר  בעל  זי"ע  יעקב  אברהם  רבי 
ולרבי?  ישיבה  לראש  מה  השתוממו  והנוכחים  מאוד. 
אחד  אליו  ניגש  בוכה?  כה  הוא  מדוע  תמהו  ובפרט 
לא  זה  כיצד  הרבי?  מחסידי  אתה  האם  ושאל,  החסידים 

ראינו אותך עד עכשיו?
וכלל.  כלל  חסיד  אינני  לא,  ואמר:  הישיבה  ראש  ענה 
סלבודקא.  בישיבת  בבחרותי  ולמדתי  ליטאי  ממוצא  אני 
ומכיוון שאני מנצולי השואה ואין לי משפחה, לא היה מי 
עד שיום  והתבגרתי.  וכך עברו שנים  לי לשידוך,  שידאג 
אחד נכנס אחד מראשי הישיבה לעובי הקורה והחל לפעול 
למעני. לא ארכו הימים עד שהביאני בברית האירוסין עם 
ללא  שואה  ניצולת  גלמודה,  היא  גם  כמוני,  ישראל  בת 

משפחה. התארסנו וחגגנו את אירוסינו. 
החתונה.  לצרכי  פרוטה  אפילו  לנו  ואין  הימים,  עברו 
נגשתי לראש הישיבה ושאלתי בעדינות, האם יוכל לעזור 
לי עם החתונה? הוא השיב בצער. עשיתי מה שיכולתי כדי 
נפגשתי  וכלל.  כלל  לי  אין  כסף  אבל  בודד,  תשאר  שלא 
עם הכלה ושאלתי אותה בדאגה גדולה, מה נעשה? כיצד 
נתחתן כאשר אין לנו אפילו אגורה לבגדים, נדוניה, כלי 

בית, ובעיקר קורת גג מעל ראשינו?
באה  אני  הכלה:  אמרה  ואז  מיואשים,  שנינו  היינו 
ממוצא חסידי, שמעתי שיש בת"א אדמו"ר קדוש וצדיק 
הוא  אולי  אליו,  נלך  מסדיגורא,  האדמו"ר  מופת,  ובעל 
נכבד  בסכום  תהיה  שהעזרה  חשבתי  לתומי  לנו.  יעזור 
מארנקו של האדמו"ר. הסכמתי על אתר ולמחרת בבוקר 
לתל  ברק  מבני  יחד  נסענו  בישיבה  התפילה  לאחר  מיד 
אביב למעונו של הרבי. בבואנו אליו שפכנו את מר ליבנו. 
כבר  "האם  אותנו:  שאל  הרבי  כלום.  בלי  מאורשים  אנו 
קבעתם תאריך לחתונה"? "לא"! השבנו, כיצד זה נקבע 
זמן נשואין ואפילו הוצאות לכוס שתיה אחת אין בידינו?

דברי  האדמו"ר  לנו  הטיף  כהלכה"  נוהגים  "אינכם 
תאריך  ללא  ככה  מסתובבים  לא  וכלה  "חתן  כיבושין. 
הנושא  לגבי  יעזור".  וה'  לחתונה  זמן  תקבעו  לחתונה. 

הכספי לא ענה להם הרבי ולא כלום.
יותר, היא פחות.  אני  חזרנו לבני ברק שבורים לגמרי. 
אפילו  הזאת?  הנסיעה  בכל  הועלנו  מה  לעצמי  חשבתי 
של  מעשית,  לא  עצה  רק  לנו,  נתן  לא  הוא  אחת  לירה 

קביעת חתונה כאשר אין לנו בסיס כלכלי, ולא עוד אלא 
ארוסתי  האוכל...אך  בחדר  הבוקר  ארוחת  את  שהפסדתי 

התעקשה לקבוע מועד לחתונה, ונעניתי למבוקשה.
אני מתקרב לישיבה ולפתע שומע קול: "הי בחור, עצור 
נא". ישישה באה בימים התקרבה אלי ושאלה אותי האם 

אני לומד כאן בסלבודקא?
"כן" עניתי לה. שמע נא, אמרה הזקנה. ברצוני לבקש 
אותנו  זיכה  לא  ה'  עריריים,  הננו  ובעלי  אני  טובה,  ממך 
בפרי בטן. כל ימינו חסכנו את הכנסותינו פרוטה לפרוטה 
בימים  באים  זקנים  אלא שאנו  גדול,  סכום  לנו  יש  וכעת 
החלטנו  ימינו.  כל  שחסכנו  בכסף  לעשות  מה  לנו  ואין 
איפה לחפש זוג חתן וכלה ניצולי שואה שאין להם כסף 
ועד  כלה  משמלת  צרכיהם.  כל  את  להם  ולתת  להתחתן, 
דירה. הכל בכל. האם תוכל למצוא לי בחור כזה בישיבה 
בעצמי  "אני  מנתר משמחה.  ולבי  לה  עניתי  "הן"  שלך? 
אפילו  לנו  ואין  שואה  ניצולי  וכלתי  אני  הבחור.  הוא 
שזוג  עד  עברו שעות  לא  החתונה".  להוצאות  גרוש  חצי 
הישישים התחייבו לתת לנו את כל צרכי החתונה מא' ועד 

ת'.
לא ידענו את נפשנו מרוב אושר, ואז אומרת לי כלתי , 
עלינו לנסוע לתל -אביב ולהודות לרבי על המופת המהיר 
הרי  נענינו.  ומיד  הרבי  כדבר  מועד  קבענו  לנו.  שסידר 

אפילו לא הספקת להיכנס לישיבה והנה כבר נושענו.
נסענו לרבי וסיפרנו לו על המופת העצום, ואילו הרבי 
לכם  אסביר  מופת.  לא  בכלל  "זה  בשלווה:  לנו  אמר 
ישראל  ובת  שבן  לסבול  יכול  לא  השטן  כאן?  קרה  מה 
אשר  כל  עושה  והוא  וישראל,  משה  כדת  בית  מקימים 
לאל ידו להפריע, לחבל ולקלקל. ולכן יש להזדרז לקבוע 
קובעים  שלא  עד  הוא  השטן  של  כוחו  כל  נישואין.  זמן 
תאריך לחתונה, אז מנסה הוא להרוס ולקלקל. אבל כאשר 
קובעים כבר תאריך, אזי יודע הוא שהעסק אבוד מבחינתו, 
יצאתם  כאשר  לפיכך,  קטרוגיו.  משתתקים  רגע  ומאותו 
את  ביטאתם  ובכך  לחתונה  זמן  לקבוע  בהחלטה  מחדרי 
וממילא  השטן  של  כוחו  נשבר  עולם,  בבורא  אמונתכם 

הגיעה הישועה שלכם".
כשמכריזים   , חופפת  והקדושה  בפתח,  מזוזה  כשיש 
ויכולת לפגוע.  נגיעה  על אמונה וביטחון, אזי אין לשטן 
למדנו עד כמה צריך לפתוח פתח של קודש אפילו כחודו 
של מחט כדי למנוע מהסט"א לפגוע ולחלל. והדרך היא 
גם באמצעות קריאת שמע בתחילת היום העוטפת אותנו 

בקדושה כפי שנהג יעקב אבינו.

קריאת שמע של יעקב אבינו

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



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

  ד'-ו' טבת תשע"ו 16-18/12/15                       
            

03-6162228

■














דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

+5 חדרים



וילות ובתים

■











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

■
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■













 ■












■














■












■











■














■





 ■













 ■










3-3.5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

■






וילות ובתים

■










Zlbrtgmailcom

■





■




 ■












לדירות , למחזור 
ולכל מטרה!

במקצועיות ובאמינות.
פגישה ויעוץ חינם!

עוצמה משכנתאות!

052-7113508
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מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

■








■
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■



amitayperfectprocoil

4-4.5 חדרים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: ד'-ו' טבת תשע"ו 16-18/12/15  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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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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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
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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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173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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2-2.5 חדרים

 ■









 ■









■













1-1.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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דירות 
להשכרה





4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228





+5 חדרים

3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים
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ביקוש 
דירות

וילות ובתים







דופלקסים

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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amitayperfectprocoil
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למכירה נכס בדרום
מחולק ל-5 דירות
תשואה גבוהה
052-7171815
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050-2690691 054-9470801

ברשותנו מאגר דירות 
להשכרה/מכירה
במגוון אזורים 

בעיר ומחוצה לה 
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2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
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מיקום מרכזי באלעד
050-4950020

למסירה 
עסק פעיל

בענף הסלולר

■









וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ד'-ו' טבת תשע"ו 16-18/12/15   403-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
■







ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom

גורן

■






mikibscoil

גליל מערבי

■
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
■







יבניאל

ירושלים
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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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מושב עלמה

מושב תרום
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מצפה יריחו
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נתניה
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ספסופה
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צפון
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אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!

צפת
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hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!
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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



■








■







■





■







■







■






■






■






■






■







■






■





■








■






■





■





■




■







הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■




לפרסום
בלוח

03-6162228
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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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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
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
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ח לצה עניבה

&


X■









■





■


■




■




■




■





■
X



הבגדים מהחורף 
הקודם לא 

עולים?
 3-6

ק"ג 
בחודש

פתרון 
פשוט 

תוצאות 
מדהימות

באישור משרד הבריאות

03-6313775
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052-7111908

לכולל בבני ברק
ישנה אפשרות

לקבלת מספר אברכים
 בוקר: עיון בהלכה 
אחה"צ: דף היומי

להתקשר בין הסדרים
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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
קופאים/ות סדרנים/ותראש פינה 052-3263205

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

שלוחה 2 • המידע חים

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

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

■





jobsmyfacecoil

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בחורים�רציניים�ישיבתיים
עִדיפות�ֹלבעֹל�ֱקורא�נוסח

ספרִדי�ירושֹלמי

052-7616639

ִדרושים

14:00-20:00ֹלהתֱקשר�בין

מייִדי

חוִדשים-6שֹליחות�ֹל

■




■





■






■



■






■










asgmail

com

■




■








■



armndofwallacom

ליוסי
מראות
דרושים:

פקידה
מתאם הרכבות

שליח
עובדי ייצור

מחסנאי
03-5795922

תנאים טובים 
למתאימים

■



MLsmilenetil

■












horvitzaehcoil



■








Doritgmailcom

■




■



■








מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 26& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

■




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



■






■




■




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

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

לבנק פועלי אגודת ישראל – 
סניף בני ברק

דרוש/ה
פקיד/ת  קהל 

 

 עדיפות לבעלי ניסיון בנקאי קודם
 הבנה וידע בתחום הפיננסי
 בעלי כושר שיווק ומכירות
 נכונות לעבודה מפוצלת

 
נא להפנות  קורות חיים 

לפקס: 03-5134188 
או למסור ידנית 

בסניף ברח' לנדא 4

-סודיות מובטחת-
רק פניות מתאימות תיעננה

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקןרא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

דרושים/ות בפתח - תקווה
מפיצי עיתונים למנויים

3:00-6:00 לפנות בוקררכב/קטנוע חובהשכר גבוה
+בנוסאפשרות להמשך עבודה בשעות היום

050-8673222

   לוקחים אותך
לעבודה!

כתיבת
קו“ח

סדנאות
הכוונה

יעוץ 
תעסוקתי

רק משרות
רלוונטיות

 ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה! ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה!
072-22-222-62

מאגר של אלפי משרות מבוקשות ביותר
שלא מתפרסמות בעיתונים!

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725

משרד: 08-9261967 הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
פקס: 08-9262518החי

דרושים/ות
גננות/ים וסייעות

לצהרונים בגני ילדים

תאים
מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצוות לוין 
בע“מ

בפתח תקוה -
אם המושבות החדשה
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■





■



■





■



■
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meirbharavrabicoil
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egmailcom
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yaronlavgmailcom
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■







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



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 23.12.2015 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
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