
באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי ב' באדר א' תשע"ו  11/2/16 גיליון מס' 326

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

פרשת תרומה
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:00
18:01
18:01

16:47
17:03
16:43

זמני כניסת ויציאת השבת

02-6475555

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

ההולמת את כללי ההלכה
 בנוסף ניתן לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י 

משרד רואה חשבון בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

פרסום ראשון: בעקבות משבר "המחוז החרדי" במשרד החינוך מסתמן:

מועצת גדולי התורה תכונס כדי 
להכריע בסוגיית המחוז החרדי

יעקב   שר הבריאות  ישראל מאשרים  באגודת 
הדעת  על  יעלה  "לא  עיתונות':  ל'קו  ליצמן 
החרדי  המחוז  החרמת  על  רשמית  שמודיעים 
נפגשים  החרדיות  הרשתות  מנהלי  ובפועל 
צריך  לכן  המחוז.  מנהל  עם  בסיור  ומשתתפים 
בלי  אבל  שלא,  או  שמחרימים  או  להחליט: 
משחקים"  בעקבות ההצעה להפחית את אחוז 
למנוע  כדי  "נתנגד  באגו"י:  מבהירים  החסימה 
ריצה עצמאית של דגל התורה" / בי"ס לפוליטיקה

מסרון פיוס: אחרי שתי יממות רוויות השמצות - חילופי מסרים בין לשכות 
גפני לדרעי הובילו לסיום הסכסוך המתוקשר / הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

מתכנסים נגד פגעי 
הטכנולוגיה

כלל חצרות החסידים התאחדו בימים האחרונים במאבק 
נגד פגעי האינטרנט והסמארטפונים  בקרית ויז'ניץ נערך 
השבוע כינוס ענק שבסיומו נקבעו תקנות לכלל החסידים 
 כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א נאם לנשות החסידות 

והבהיר על השמירה הנצרכת מהאינטרנט / עמ' 10

צילום: משה גולדשטיין

אלפי תושבים השתתפו בקידושא רבא 
שערך ראש העיר ישראל פרוש לרגל 
הולדת בתו  במשך שעתיים וחצי 

קיבל ראש העיר את התושבים, והודה 
להם על הברכות החמות / עמ' 6

אלפים 
ב"קידוש" של 

ראש העיר בכנס לעובדי העירייה הציגו ראשי האגפים 
והמחלקות את יעדי העל העירוניים  בראש 

היעדים: חתירה למצוינות ביחס העובדים 
לתושבים, והמשך טיפוח חזות העיר  ראש 

העיר ישראל פרוש אף הכריז כי בכוונתו 
להחזיר את אותות "העובד המצטיין" כדי 

לדרבן את העובדים בהמשך העשייה / עמ' 4

היעד: השקעה בטיפוח 
חזות העיר אלעד
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

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 



הרב משולם נהרי 
סגן שר הפנים הפריפריה 

הנגב והגליל
02-6700888

sgansar@moin.gov.il

050-7662266ראש המטהעו"ד אהוד מזרחי

052-2203041יועץ תקשורת ופניות ציבור יקותיאל משי

050-3741988יועצת כנסת וקשרי ממשלעו"ד ליטל הילמן

שר לשירותי דתהרב דוד אזולאי 
02-5311101

davida@dat.gov.il

 050-866-6118מנהלת לשכהעליזה אוזן

054-4555555ראש לשכהאבי אמסלם 

דוד עמר 
יועץ השר לענייני רבנים 

ורבנות 
050-7965614

054-2040502יועץ פוליטי ומבני דתמיכאל מלכיאלי 

052-4404443 דובר השר ופניות ציבורמאיר פנחס 

050-8877600ועדת שרים לענייני חקיקהעו"ד ארז מלול

יו"ר סיעת ש"סהרב יואב בן צור
02-6408338/9

ybentzur@knesset.gov.il

054-6903333יועץ חקיקהעו"ד אביעד אושרי

052-8133781עוזר פרלמנטרישלום קבסה

052-5666486עוזר פרלמנטרי פניות ציבוררוני בן חמו

02-6408412סגן יו"ר הכנסתהרב יצחק וקנין
yvaknin@knesset.gov.il

050-6233639מנהל לשכהניסים כהן

אברהם אוחיון
פניות ציבור התיישבות 

וחקלאות
050-3323271

054-4247766פניות ציבור ועדת הכספיםדוד כהן 

הרב אברהם מיכאלי
יו"ר סיעת שס ואגף הרווחה 

בהסתדרות

  03-6921283
avrahamm@ histadrut.org.il

    אישי - 050-3331526

052-8085902מזכיר הסיעה בכנסתאשר מדינה

055-6681700מנהל הסיעה בכנסתצבי יעקובזון

מנכ"ל אל המעייןהרב משה אילוז
 02-6536706

elh6533301@gmail.com 

054-4442266עוזר מנכ"לניסים כהן

סגן שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל

המשרד לשירותי דת

סגן שר האוצרהרב יצחק כהן
02-5317727

sgansar@mof.gov.il

050-6207224יועץ ואחראי פניות ציבוראיציק לוי

אתי אברג
ראש לשכה ואחראית פניות 

ציבור
050-6205345

סגן שר האוצר
יו"ר סיעת ש"ס

סגן יו"ר הכנסת

סיעת ש"ס בהסתדרות

תנועת אל המעיין

סיעת ש"ס בכנסת

052-2454070ח"כהרב יגאל גואטה
goetta@knesset.gov.il

054-2388480עוזר פרלמנטריאבי שפיר

054-2064530חקיקה ופניות ציבורעו"ד שמעון גיגי 

050-2222942עוזר פרלמנטרי פניות ציבורנתנאל מור יוסף

ח"כ

הרב דוד בן שמעון
מזכיר נשיא מועצת חכמי 

התורה
050-412-5281

מועצת חכמי התורה

יו"ר ועדת החינוךהרב יעקב מרגי
02-6408028

ymargi@knesset.gov.il

אבי רוזן
דובר ואחראי תחום פניות 
ציבור בענייני צבא וחינוך

054-5676094

050-6240840מנהלת לשכהפנינה איפרגן

054-8485990 עוזר פרלמנטרי פניות ציבורנתנאל חיאק

יו"ר ועדת החינוך

בס"ד

מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

מנכ"להרב חיים ביטון
  02-6587720/50
lishka@m-m.org.il

050-5642095ראש לשכהאיציק כהן

054-3030354עוזר אישייוסף סלטון

משרד הפנים, הפריפריה הנגב והגליל

שר הפנים , הפריפריה הנגב והגלילהרב אריה מכלוף דרעי
02-6701400

sar@moin.gov.il

050-6496621ראש מטהעו"ד משה ארבל

050-3121821מנהלת לשכהשפרה אסרף

072-3994555מנהלת לשכת הפריפריהטליה אברג'ל

054-8410105פניות ציבור פריפריה נגב גליל ורשויותינון אזולאי

050-4598442כנסת וקשרי ממשלנילי ברוש

054-6781664פניות ציבור רשות האוכלוסין וההגירהרובי שמש

052-3093093 פניות ציבור מגזר ערבי ודרוזימופיד עתמאן

050-6272013תקשורתברק סרי

054-6797626עוזר אישי לשריוני משריקי

תנועת ש"ס

מנכ"ל התנועההרב חיים ביטון
  02-3733200

mancal@shas.org.il

גזבר התנועהיהודה אוחנה
054-4961616

yehuda@shas.org.il

מנהל תשלומיםנתי אמסלם
054-5699078

nati@shas.org.il

1800-888-444
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון, 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 פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

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

מאת: אהרן נצר

ניצב  שרון,  מרחב  ממפקד  פרידה  טקס 
בתחנת  השבוע  התקיים  שבתאי,  קובי 
ראש  גם  הוזמן  לטקס  העין.  ראש  משטרת 
ראש  לצד  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד  העיר 
נוספים  ונציגים מיישובים  העיר ראש העין 

באזור.
שבתאי כיהן עד כה כמפקד מרחב שרון, 
שכולל גם את העיר אלעד. לאחרונה בישר 
אותו  מקדם  הוא  כי  החדש  המפכ"ל  לו 
אותו למפקד  ובמקביל ממנה  ניצב,  לדרגת 

משמר הגבול.
דברים  בין השאר  נשא  במעמד הפרידה, 
על  שבתאי  את  ששיבח  העיר  ראש  גם 
סיועו לעיר אלעד במהלך תפקידו, ואמר כי 

"אנחנו לא נתגעגע אליך קובי, בגלל שאני 
יודע שאתה תמשיך לסייע לנו ולהיות איתנו 

בקשר לטובת התושבים".
קובי  ניצב  גם  דברים  נשא  מכן  לאחר 
כי  ואמר  העיר  ראש  את  שהפתיע  שבתאי, 
"ההבטחה הראשונה שלי בתפקידי כמפקד 
מג"ב היא להמשיך 'לאמץ' את העיר אלעד. 
הבטחתי לכם סיוע בהקמת פינת החי, ואני 
אעמוד בזה גם בתפקידי החדש. אני מקווה 

שנוכל לסייע עוד רבות לעיר". 
עם  הפעולה  שיתוף  את  לשבח  ציין  הוא 
של  להפחתה  שהוביל  המקומית,  הרשות 

עשרות אחוזים במקרי הפשיעה בעיר.
בסיום האירוע העניק ראש העיר לשבתאי 
הכותל  של  מרשימה  תמונה  מזכרת, 
המערבי, עם הקדשה חמה ותודה על הסיוע.

מאת: יעקב פלדמן

באירוע  השבוע  השתתפו  איש  כאלף 
בריאות שנתי של משרד הבריאות, וביניהם 
בתי  בישראל,  הבריאות  מערכת  בכירי 

החולים ומשרדי הממשלה. 
במהלך האירוע, הוזמן ראש העיר הרב 
כלל  בפני  נאום  לשאת  פרוש,  ישראל 

המשתתפים. 
אלעד  כי  הסבירו  הבריאות  במשרד 
מנת  על  רשויות,  כשישים  מתוך  נבחרה 
שראש העיר יציג את תוכנית 'אפשרי בריא' 
השנה  במהלך  רבה  בהצלחה  שהופעלה 

הקודמת, והחלה גם בשנה הנוכחית.
לתשואות  שזכתה  הרצאתו,  במהלך 
על  העיר  ראש  הסביר  מהקהל,  סוערות 
כלל  את  וכללו  בעיר,  שבוצעו  המהלכים 
הגילאים והמגזרים, בפעילות בגני הילדים, 
בתי הספר ואף בקרב הציבור המבוגר יותר.

עוד  הזה,  הפרויקט  על  ללכת  "החלטנו 
מאוזן,  כלכלי  למצב  שהגענו  לפני  הרבה 
ערך  הוא  בריא  חיים  שאורח  הבנה  מתוך 
מוסף לאיכות החיים של התושבים בעיר, 
ראש  אמר  רבות",  הצלחות  ראינו  וב"ה 

העיר.

בכנס לעובדי העירייה הציגו ראשי האגפים והמחלקות את יעדי העל העירוניים  בראש היעדים: חתירה למצוינות 
ביחס העובדים לתושבים, והמשך טיפוח חזות העיר  ראש העיר ישראל פרוש אף הכריז כי בכוונתו להחזיר את 

אותות "העובד המצטיין" כדי לדרבן את העובדים בהמשך העשייה

היעד: השקעה בטיפוח חזות העיר אלעד

מאת: אהרן נצר

העירייה,  לעובדי  כנס  התקיים  השבוע 
בו הוצגו יעדי העל העירוניים כפי שנקבעו 
לאחר עבודה מאומצת וארוכה של מנהלי 
האגפים והמחלקות יחד עם תכנית ה'תר"ת' 

ומשרד הפנים.
כזכור,  הם,  שנקבעו  הכלליים  היעדים 
לתושב,  ושירות  עובדים  מצויינות  קידום 
של  החיים  ואיכות  העיר  חזות  טיפוח 
והתחדשות  בניה  תנופת  התושבים, 
קהילתית  העצמה  ותשתיות,  ציבור  מבני 
ותרבותית ופיתוח כלכלי ועסקי של אלעד.

האגפים  מנהלי  הציגו  הכנס,  במסגרת 

את תוכניותיהם המדויקות, תוך הצגת יעדי 
זמנים ומדדי הצלחה. 

ראש העיר הרב ישראל פרוש שפתח את 
נושא  את  להחזיר  בכוונתו  כי  אמר  הכנס, 
את  לשפר  רצון  מתוך  המצטיין',  ה'עובד 
השירות לתושבים ואת יעילות ומקצועיות 
העירייה  עובדי  את  שיבח  הוא  העובדים. 
ובכיריה, שפועלים ללא לאות להתמקצעות 
את  הזכיר  הוא  כן  כמו  השירות.  ושיפור 
ההשתלמויות שעורכים המנהלים במסגרת 
נראות  כבר  התוצאות  כאשר  התכנית, 
בשטח. את הכנס הנחה מנהל התר"ת הרב 

מנחם אמיתי.

"אמשיך לאמץ את 
העיר אלעד"

בטקס  הפרידה מהממ"ר 
ניצב קובי שבתאי שקודם 

למפקד מג"ב, אמר שבתאי: 
"ההבטחה הראשונה שלי 

בתפקידי כמפקד מג"ב היא 
לאמץ את אלעד ולסייע 
  "בהקמת פינת החי

בדבריו ציין לשבח את שיתוף 
הפעולה עם העירייה, שהוביל 
להפחתה של עשרות אחוזים 

במקרי הפשיעה בעיר

באלעד מאמצים 
אורח חיים בריא
ראש העיר ישראל פרוש הציג השבוע את תוכנית 'אפשרי 
בריא' בפני בכירי מערכת הבריאות בישראל  במשרד 

הבריאות אמרו כי בחרו באלעד מבין שישים רשויות, לאור 
ההצלחה לה זכתה התוכנית בעיר אלעד בשנה החולפת

טקס הפרידה מהממ"ר, ניצב קובי שבתאי

כנס הצגת יעדי העירייה

ראש העיר ישראל פרוש נואם באירוע של משרד הבריאות



חברת ’הדר הפודים‘
מברכת את ידידינו היקר באדם,
איש רב פעלים לתורה ולתפילה,

עוסק בצרכי ציבור באמונה מזה עשרות בשנים, 
דלתו פתוחה תדיר בפני כל,

שליחו הנאמן של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק“ל 
בעשייה ציבורית בעיר בני ברק מזה כ-20 שנה

מר יגאל גואטה שיחי‘
לרגל כניסתו לכהן פאר כחבר כנסת

מטעם תנועת ש“ס המעטירה

יה“ר שימלא השם משאלת ליבך, וימשיך בכוחך 
להיות לעזר ולאחיסמך לאחיך בית ישראל

בכל מקומות מושבותיהם, למען הכלל והפרט, 
לאורך ימים ושנים טובות, בבריות גופא

ונהורא מעליא מתוך נחת והרחבה

מאחל בכל לב:
אוחיון אבשלום (אברשה)

מנכ“ל

 03-6286000
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צא לנוף ואל תקטוף
רשות שמורות הטבע פתחה לאחרונה במבצע נגד נוהג קטיפת פרחים ייחודיים ומרהיבים ברחבי 

הארץ  המבצע נחל הצלחה יתירה, וגם באלעד מבקשים ללמד את הילדים להניח לפרחים 
ולשמור על חזות העיר הנאה  לאה דוידוב  אחראית איכות סביבה בעירית אלעד: "אלעד 
נמצאת באזור טבע ונוף יפים וכדאי לשמור עליהם. יש להזכיר שקטיפת פרחי בר אסורה"

מאת: אהרן נצר

בחודשי  הברוכים  הגשמים  ירידת  אחרי 
חורף תשע"ו, התמלאה ארצינו בפרחים.

השתרש  אשר  הפרחים,  קטיפת  נוהג 
הבר  מפרחי  כמה  מביא  התושבים,  בקרב 
כליה.  סף  אל  והייחודיים של הארץ  היפים 
החברה להגנת הטבע ורשות שמורות הטבע 
ילדים  ללמד  ומורים  ממחנכים  ביקשו 
שאסור לקטוף, לעקור או למכור פרחי בר. 

המבצע נוחל הצלחה: באמצעות מערכת 
דרכי  בכל  ביטויה  את  שמצאה  הסברה 
נפסקת התקשורת, ובעזרתם של אלפי גננות ומורים  שנים,  במשך  למשימה  שנרתמו 

קטיפתם של אלפי פרחי הבר המוגנים.
סביבה  איכות  אחראית  דוידוב   לאה 
באלעד  "אנו  כי  אומרת  אלעד,  בעירית 
מבקשים מההורים, מהמחנכים מהמלמדים 
מהמורות והגננות  להזכיר לילדינו היקרים 
שאנו  יפה  כך  כל  עולם  לנו  ברא  שהקב"ה 
ושאם  ומזיוו  מיופיו  ממנו  ליהנות  רוצים 
נקטוף ונשחית לא יהיה גם לדורות הבאים. 
אנא זיכרו שאלעד נמצאת באזור טבע ונוף 
להזכיר  יש  עליהם.  לשמור  וכדאי  יפים 
זה  וכל  עלינו  אסורה  בר  פרחי  שקטיפת 

למעננו אנו".

מאת: שבתאי פוגל

מספר ימים לאחר ט"ו בשבט, בשל הגשמים העזים, 
התקיים הטקס המסורתי של נטיעת השתילים בעיר.

ביום שישי האחרון הגיעו תלמידי בתי הספר נועם 
נטעו  הם  שם  אלעד,  לפארק  הירידה  לאזור  ועמיעד 
ידי הקרן הקיימת  עשרות שתילים שנתרמו לעיר על 

לישראל.
הרב  העיר  ראש  גם  השתתפו  הנטיעות  באירוע 
ישראל פרוש, המשנה לראש העיר מר שי נתן ומנהל 

מחלקת הגנת הסביבה איזק לוי.

בשל הגשמים העזים בימים 
האחרונים, רק בסוף השבוע 

האחרון התקיים הטקס השנתי 
של נטיעת השתילים ברחבי העיר 

 באירוע הנטיעות השתתפו 
ראש העיר ישראל פרוש, המשנה 

לראש העיר שי נתן ומנהל 
מחלקת הגנת הסביבה איזק לוי

הילדים נטעו עצים

התלמידים בנטיעת השתילים

מאת: מנדי קליין

בבוקר  השתתפו  תושבים  מאלפיים  יותר 
השבת האחרונה בקידושא רבא שערך ראש 
העיר הרב ישראל פרוש לרגל הולדת בתו. 
המוסף,  תפילת  לאחר  שנערך  הקידוש  אל 
נהרו המונים במשך כשעתיים וחצי, ואיחלו 
בשמחת  טוב.  מזל  ברכות  העיר  לראש 

העיר,  ראש  של  אביו  גם  השתתף  הקידוש 
סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש.

העיר  לראש  המתינה  נחמדה  הפתעה 
לו  שתוכננה  עבודה  כשפגישת  בלשכה, 
מראש עם חבר העירייה הרב חיים מאיר כץ, 

הפכה למחווה מרגשת לכבוד הולדת הבת.
בהנהלת  משרדו  צוות  עם  הגיע  כץ 

מוסדות ויז'ניץ, כשידיהם עמוסות בכל טוב, 
עוגות ומיני מתיקה, כשכמובן, את "משלוח 

המנות" ליוותה מודעת ברכה מעוצבת.
ראש העיר הודה לו בחום על המחווה, אך 
מיד עברה הפגישה לפסים מעשיים, כשבין 
פתיחת  על...  המשתתפים  בה  דנו  השאר 

שנת הלימודים תשע"ז.

אל תקטפו. פרחים שגדלים באזור אלעד

אלפי תושבים השתתפו בקידושא רבא שערך ראש העיר ישראל פרוש לרגל הולדת בתו 
 במשך שעתיים וחצי קיבל ראש העיר את התושבים, והודה להם על הברכות החמות

אלפים ב"קידוש" של ראש העיר

על ידי חברה קדישא גחש"א

בברכה,
ישראל פרוש - ראש העיר

ניתן לקבל את הטפסים אצל ר' ניסים סרמני 
בעמדת המודיעין, בבניין העירייה ברחוב ניסים גאון 1

בין השעות 8:00-16:00

כחלק ממחוייבות השירות לתושב
ניתן להשאיר בקשות בעירייה

עד לתאריך י"ג אדר א' (22.2.16) בשעה 12:00 בדיוק.
והן יועברו על ידנו לגחש"א

כבכל שנה, הגיעו 
טפסי בקשה לקבלת

תושבים יקרים

בברכה
עיריית אלעד

הודעה על תרגיל 
במוסדות החינוך

ביום שני, ו' אדר א', 15 בפברואר
יתקיים תרגיל היערכות לשעת חירום 

בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ
התלמידים יתרגלו את הנחיות ההתנהגות 

בעת ירי טילים בזמן ההפסקה. 

בשעה 10:05 תשמע אזעקת 
תרגול ברחבי הארץ

במקרה של אזעקת אמת 
תשמע אזעקה נוספת
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מאת: יעקב אמסלם

באירוע הפיוט העולמי של ברית יוצאי 
חמישי  ביום  שהתקיים  בישראל  מרוקו 
דרעי  אריה  הפנים  שר  התייחס  שעבר 
הממשלה  ראש  בפני  שהציג  לבקשה 
 500 של  שטר  להנפיק  נתניהו  בנימין 
בן  משורר  של  תמונתו  ועליו  שקלים 
משוררים  רצה  שלא  "מי  המזרח.  עדות 
מזרחיים על שטרות של 200 יקבל אותם 

על שטרות של 500", אמר השר דרעי.
האומה  בבנייני  שהתקיים  בכנס 
התקיים  הכנס  איש.  כ-2000  השתתפו 
ברית  ובשיתוף  ירושלים  עיריית  בחסות 
התקיים  הכנס  בישראל.  מרוקו  יוצאי 
במעמד שר הפנים, אריה דרעי וסגן ראש 
שבאו  קלמנוביץ'  דב  ירושלים,  עיריית 
לראות מופע מרגש, בניצוחו של הפייטן 
מיטב  ובהשתתפות  אלמליח  ליאור 
הזמרים ואמני הפיוט המזרחי בהם אמיל 
ואף  סיבוני,  שמעון  לוק,  משה  זריהן, 
סיפיאני  אלסאלאם  עבד  האורח,  האמן 

שהגיע ממרוקו במיוחד לערב זה. 
השר דרעי ציין בתחילת הערב כי "אני 
רוצה להודות לד"ר שמעון אוחיון, יו"ר 
מה  כל  על  בישראל,  מרוקו  יוצאי  ברית 

שהוא עושה על מנת להכניס את המורשת 
ולברך  ואירועים,  כנסים  מיני  בכל  שלנו 
את השר בנט על ההחלטה להקים ועדה 
בראשות האמן ארז ביטון וכן על הנכונות 
של  והמורשת  השפות  את  להכניס  שלו 
יהדות המזרח אל תוך בתי הספר. ביקרתי 
היום בקברי צדיקים, ואני הולך להשקיע 
אלו.  במקומות  תקציבים  מאוד  הרבה 
משתטחי  אנחנו  המזוזות,  מנשקי  אנחנו 
אנחנו  השירה,  אוהבי  אנחנו  הקברים, 
אוהבי הבקשות, אנחנו חלק מעם ישראל, 
קבלו זאת והבינו זאת ורק כך עם ישראל 
כשהקימו  נפגענו  כך  כל  אחד.  עם  יהיה 
למצוא  היה  שייעודה  ועדה  אותה  את 
של  ועדה  החדשים,  לשטרות  רוח  אנשי 
12 חברים כאשר המזרחי היחיד בה היה 
ערבי, ולא מצאו אף משורר מיוצאי עדות 
הבא  לסיבוב  לחכות  לנו  אמרו  המזרח, 
שיהיה עוד 15 שנה, אנחנו לא נחכה 15 
לי  שהייתה  ונוקבת  קשה  בשיחה  שנה, 
עם רה"מ נתניהו, החלטנו ביחד להוביל, 
ישראל,  בנק  של  סמכות  שזו  למרות 
עליהם  שקל   500 של  שטרות  הוצאת 
תהיה דמות שכולם יכירו. מי שלא רצה 
אותנו במאתיים שקל יקבל אותנו בחמש 

מאות".

שר הפנים אריה דרעי באירוע הפיוט בעולמי של 
ברית יוצאי מרוקו שהתקיים בבניני האומה: "בשיחה 
שהייתה לי עם רה"מ נתניהו, החלטנו ביחד להוביל, 

למרות שזו סמכות של בנק ישראל, הוצאת שטרות של 
500 שקל עליהם תהיה דמות שכולם יכירו"

"מי שלא רצה אותנו על 
שטר של מאתיים שקלים 

יקבל אותנו בשטר של 
חמש מאות"

השר אריה דרעי נואם בכנס הפיוט 

דרכן להזיק 
ושמירתן עליך
כלל חצרות החסידים התאחדו בימים האחרונים במאבק 

נגד פגעי האינטרנט והסמארטפונים  בקרית ויז'ניץ נערך 
השבוע כינוס ענק שבסיומו נקבעו תקנות לכלל החסידים 
 כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א נאם לנשות החסידות 
והבהיר על השמירה הנצרכת מהאינטרנט  בקרעטשניף 

נקבעו שורה של תקנות והוקמה וועדה
מאת: פישל רוזנפלד

חירום"  ב"מאבק  מתאחד  התורה  עולם 
חיזוק  כנסי  הטכנולוגיה':  'פגעי  נגד 
בכל  האחרונים  בימים  נערכו  והתעוררות 
חצרות הקודש. הרבנים והאדמו"רים הכריזו 
על התקנות החדשות, ויצאו למלחמה ללא 
לרוחניות  ביותר  ההרסני  במזיק  פשרות 

שבדורנו.
ראשון  ביום  שהתקיים  חירום  בכינוס 
ובראשות  ויז'ניץ  חסידי  אלפי  בהשתתפות 
חולקו  שליט"א,  מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן 
על  המתריעות  והדרכה  הסברה  חוברות 
בהחזקת  התלויות  החמורות  הסכנות 

'מכשיר טרף', וכן פורסמו תקנות חדשות.
כי  הכרזה  גם  כללו  המעשיות  התקנות 
)סמטארפון(,  חכם"  "מכשיר  לו  שיש  מי 
נאמר  בתקנות  החסידות.  ממוסדות  יסולק 

כי חלה חובה על כל חסיד וחסיד לעשות 
ונקי'  'קו  חסימת 
לקו הטלפון הביתי; 
 ' ן ו פ א ס ט א ו ו ' ה
שידור  )קבוצת 
בטלפון,  שיחות 
רק  יורשה  פ.ר.( 
אחראי  באישור 
צלילי  הפעלת  וללא 
כן,  כמו  התראה. 
איסור  חל  כי  הוכרז 
בסרטי  לצפות  חמור 

ווידיאו.
ברובו  הוקדש  הכנס 
בסמארטפונים  למאבק 
המסרים  ותוכנות 
'ווטסאפ' ו'טלגרם'. "מי 
לצורך  למכשיר  שזקוק 
לפנות  עליו  עבודה, 
והמכשיר  הוועדה  לנציג 
ידי  על  בחסימה  יאושר 
לצורך  ולא  דלתא  חברת 

דיבור כלל, ועל כן אין להוציאו ולהשתמש 
לא  וכן  מדרשות  בבתי  וכל שכן  ברבים  בו 
באופן  אף  וילדים  לבחורים  גישה  לאפשר 

אקראי", נאמר בתקנות.
עוד הודגש כי "אין להשתמש ולהתכתב 
עם תוכנת וואטסאפ והטלגרם כלל. במקרה 
בו המעביד מתכתב עם עובדיו על ידי תוכנה 

זו, יש לפנות לרבני הוועד של החסידות".
השבוע  הייתה  ויז'ניץ  חסידי  בקרב 
ונערכו  הכנס,  בעקבות  גדולה  התעוררות 

שינויים בהתאם לתקנות החדשות.
השבוע  התקיים  בעלזא  בחצר  במקביל, 
הכינוס  החסידות.  לנשות  'טהרינו'  כינוס 
מבעלזא  האדמו"ר  כ"ק  בהשתתפות  נערך 
בינעט  שלמה  ר'  הרה"ג  והמו"צ  שליט"א 
באולם  מחיצה  מאחורי  שנאמו  שליט"א, 
בירושלים.  במרכז החסידות  יהודה'  'נחלת 
דבריהם שודרו בכל ריכוזי החסידות ברחבי 
העולם, כשאלפי נשות החצר צופות במשאי 

הקודש על מסכי ענק.
בדבריו, עמד כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא 
בפגעי  והתמקד  הדור,  בעיות  על  שליט"א 

הטכנולוגיה. "אם שומעים ניגונים בדיסקים, 
בתוכן  בין  הקודש,  טהרת  על  שיהיו  צריך 
כששומעים  המנגן.  בבעל  ובין  הניגונים 
שהם  )מגושמים(  זמרים  מפרוסטע  שירים 
לא לרוחנו, זה משפיע על הגוף ועל הנפש, 

כמובן שזה מזיק גם ליראת שמים.
"צריך שהכל יהיה בכשרות, ולא ללמוד 
גברים  של  מעורבים  במקומות  לעבוד  או 
עם  ההולכים  אלו  עם  ואפילו  ונשים, 
כיפות קטנות. כן אסור להשתתף באסיפות 
שמתאספים גברים ונשים ביחד ולא בנפרד. 
צריך  לבד,  נשים  שעובדים  במקומות  גם 
לשמור ולדבר בלשון נקיה ולא לדבר בקול.
שמות  עם  ומכשירים  כלים  היום  "ישנם 
וכינויים שונים, בין אם זה נקרא מחשבים, 
נקרא  זה  בין אם  נקרא פלאפון,  זה  בין אם 
בין  נקרא אינטרנט,  זה  בין אם  סמארטפון, 
אם זה נקרא תמונות ובין אם זה נקרא סרט 
שום  בזה  אין  וידאו.  או 
נפקא מינה, הצד השווה 
להזיק  שדרכן  שבהן 

ושמירתן עליך!".
בירך  בסיום, 
"הקב"ה  האדמו"ר: 
יתברכו  שכולם  יעזור 
ושנים  ימים  באריכות 
טובות, בנים ובני בנים 
התורה  בדרך  הולכים 
גם  שיהיה  והיראה, 
בהרחבה  פרנסה 
ברכה  שפע  ובנקל, 
והצלחה וכל הנחת”.
הרה"ג  המו"צ 
בינעט  שלמה  ר' 
אמר  שליט"א 
"המנהג  כי  בכנס 
בבעלזא  שהרבי'ס 
דברי  מוסרים  היו 
לנשים  התעוררות 
בערב יום הכיפורים התבטל מכמה סיבות 
עתה  אך  הראשונות,  ההנהגה  שנות  לאחר 
בזמן שמחה של ערב ר"ח אדר, ודאי שהוא 
זמן טוב לעורר הלבבות. צריך שהכל יהיה 
המובנים,  בכל  ובצניעות  יתירה  בזהירות 
שלא  אמא  מאליו.  המובן  פשוט  דבר  וזה 
לשמור  יכולה  היא  איך  בצניעות  מתלבשת 
על הילדים שיתלבשו בצניעות, ואיך תזכה 
תחשבו  ואל  בביתה?  תשרה  שהשכינה 
שהילדים לא מבינים. הילדים רואים הכל".

החלו  קרעטשניף,  הקודש  בחצר  ואילו 
השבוע 'לסמן בתים' אשר פועלים כהוראת 
ועדה  הוקמה  החסידות  בחצר  החסידות. 
נאמן'  'בית  השם  את  הנושאת  חדשה 

ותפקידה לתת מענה בנושא לכל החסידים.
כי לוחות עץ מיוחדים  בין היתר הוחלט 
שיוענקו לחסידים ה'שומרים' יציגו: "לאות 
ולעדות כי בני משפחת... נאמנים להוראתם 
מפגעי  נקי  וביתם  ישראל  גדולי  של 

הטכנולוגיה והאינטרנט".
גם בחצרות מרכז חסידי ויז'ניץ, מודז'יץ, 
פועלים בשבועות האחרונים  וצאנז  דאראג 
 בנושא, וחלקם קיימו כנסים לקהל החסידים.

ויז'ניץ שנתלו השבוע בביהמ"ד כלל החצרות הצטרפו. תקנות חסידות
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המכתב הנדיר נמצא 
אחרי עשרות שנים

לאחר חיפושים רבים נמצא כתב ידו הנדיר של מרן 
הסטייפלר זצ"ל בנושא טהרת הייחוס לזקן הפוסקים 

הגר"מ שטרנבוך שליט"א  במכתב מצטרף מרן 
הסטייפלר זצ"ל למחאה כנגד הפרצה בעניין בטהרת 
  הייחוס אשר נוהלה בזמנו ע"י הגר"מ שטרנבוך

בתוך דבריו כותב הסטייפלר זצ"ל בהתבטאות יוצאת 
דופן על הגר"מ: "איש טהור, גברא רבא כוותיה 

דמעלת כבוד תורתו שליט"א"
מאת: אלי שניידר

נמצא  שנה  מחמישים  למעלה  לאחר 
מרן  שכתב  הנדיר  המכתב  שעבר  בשבוע 
הייחוס  טהרת  בעניין  זצוק"ל  הסטייפלר 
בארץ  היהדות  את  שהסעירה  בסוגיא 
לזקן  שמוען  המכתב  יובל.  לפני  ובעולם 
לפני  נמצא  שטרנבוך  הגר"מ  הפוסקים 
הגדולים  האספנים  אחד  בידי  שבוע 

בארה"ב.
רבים  חוקרים  אשר  ארוכה  תקופה  כבר 
מנסים להשיג את המכתב המקורי שנחשב 
לנדיר בעיקר בשל החריפות שבו התייחס 
את  שהסעירה  לפרשה  זצ"ל  הסטייפלר 
העולם היהודי בשעתו, ובשל ההתייחסות 
לזקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך בהערכה 
נדירה, בו מודה הסטייפלר זצ"ל להקב"ה 
ששלח בדורנו איש טהור שעומד בפרצות 

הדור ללא מורא ופחד
מחמישים  למעלה  לפני  נכתב  המכתב 
למכתב  כמענה  תשכ"ב,  בשנת   - שנה 
הפוסקים  זקן  לכן  קודם  אליו  ששלח 
הגר"מ שטרנבוך בעניין ציבורי שעמד על 
למען שמירת טהרת  הימים  באותם  הפרק 
הייחוס - במניעת נתינת היתר לכת מהודו 
להינשא  ישראל"  "בני  בשם  המכונים 
בספק  המוטלת  זהותם  מחמת  ליהודים, 

גויים.
סערה  בשעתו  עורר  המיוחד  המכתב 
מאמץ  כל  עשו  שהרשויות  לאחר  גדולה 
אך  בעניין,  המחאה  קולות  את  להשתיק 
זצ"ל  הסטייפלר  ובראשם  ישראל  גדולי 

הכריעו שמדובר 
נכרים  בספק 
אסורים  והם 

לבוא בקהל.
מכתבו  את 
מרן  פותח 
ר  ל פ י י ט ס ה
בכמה  זצ"ל 
של  שורות 
כנה  הערכה 
הפוסקים  לזקן 
מ  " ר ג ה
 , ך ו ב נ ר ט ש
אף  על  אשר 
היותו אז צעיר 
האריך  לימים, 
ר  ל פ י י ט ס ה
זצ"ל בשבחים 
ם  י ב ר

ומופלגים:

"לפאר מעלת כבוד הגאון הגדול, אוצר 
הגאון  תורתו  שם  כבוד  והיראה,  התורה 
רבי משה שטרנבוך שליט"א. אחר דרישת 
הכבוד,  בכל  תורתו  גודל  כבוד  שלום 
הגיעני מכתבו על דבר השבט מהודו, אשר 
טיבם,  מה  לדעת  אופן  בשום  אפשר  אי 
והנני  קהל.  פסולי  ספק  גויים  ספק  והמה 
נותן שבח ותהלה להשי"ת אשר גם בדורנו 
יתמי  יתום  דור  הלזה,  והירוד  השבור 
דיתמי, לא השבית לנו גואל לעמוד בפרץ, 
דמעלת  כוותיה  רבא  גברא  טהור,  איש 
הוא  ברוך  המקום  שליט"א,  תורתו  כבוד 

יהא בעזרו.
במכתבו מאריך הסטייפלר בפן ההלכתי 
בוודאי  "הנה  וכותב  המדובר,  הנושא  של 
ובוודאי שעל פי המצב שנתהווה בעוונתינו 
הללו  פסול  ספק  נכרים  שהספק  הרבים, 
עלולים חס ושלום להתערב בבית ישראל, 
תקנה  לתקן  שליט"א  הדור  חכמי  צריכים 
קבועה שכל הבא להתחתן מחוייב קודם כל 
לברר בירור גמור שאין המוצע ממשפחת 
ולא משמץ תערובתם חס  ההודיים הללו, 
ושלום, ולחזק תקנה זו בכל אופני חיזוק, 
עד כי ישב מצרף ומטהר בביאת גואל צדק 

במהרה בימינו אמן".
"הכ"ד המצפה לרחמי ה' יתברך להציל 
הגואל  ולביאת  משחת,  פליטתינו  שארית 
יעקב ישראל  צדק במהרה בימינו אמן. – 

קניבסקי".
קיום  על  ידוע  שהיה  למרות  כי  יצויין, 
ברבות  נעלם  עצמו  היד  כתב  המכתב, 
להשיגו  המאמצים  וכל  הימים, 
רק  בתוהו.  עלו 
כשבוע  לפני 
נודע כי המכתב 
אצל  נמצא 
האספנים  אחד 
ם  י ל ו ד ג ה
ב  " ה ר א ב
שמחזיק באוספו 
מאות  הגדול 
כת"י נדירים של 
ישראל  גדולי 

מהדור האחרון,
הפרשייה  אז 
לסיומה,  באה 
הגיע  והמכתב 
החוקרים  לידי 
זה  שחיפשוהו 

זמן רב.
 המכתב הנדיר של מרן הסטייפלער

זצ"ל, לגר"מ שטרנבוך

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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מעמד תפילה היסטורי 
בישיבת 'אחינו'

ברוב הוד וחרדת קודש התקיים מעמד התפילה ההיסטורי 
והנחת אבן הפינה  לישיבת 'אחינו' במודיעין עילית  המעמד 
התקיים בראשות רבנים וראשי ישיבות ובהשתתפות רבי דוד 
הופשטטר נשיא ישיבת 'אחינו'  בשיאו של המעמד סיימו 

תלמידי הישיבה מסכתות שנלמדו בין הסדרים  

מאת: חיים רייך

במודיעין  התקיים  ומרומם  מרגש  במעמד 
הפינה  אבן  הנחת  וטקס  התפילה  מעמד  עילית 
לישיבת אחינו בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות, 

בוגרי הישיבה אישי ציבור וקהל רב.
ישיבת אחינו נוסדה לפני תשע שנים בעקבות 
ובהכוונתם  'אחינו'  ארגון  של  הקירוב  ועידת 
ראש  מרן  ובראשם  הדור  גדולי  של  ובעידודם 
שהורה  שליט”א   שטיינמן  הגראי”ל  הישיבה 
שליט"א  הופשטטר  דוד  רבי  הישיבה  לנשיא 
מסגרת  הינה  הישיבה  הישיבה.  את  לפתוח 
העצמאי  החינוך  לבוגרי  המותאמת  ישיבתית 
עוטפת  ישיבתית  מסגרת  ליצור  ומטרתו  התורני 
ומסלול מיוחד לנערים החפצים להצליח ולהיות 

בני תורה.
התעורר  הישיבה,  ספסלי  התרבות  בעקבות 

הצורך להקים מבנה חדש לטובת הישיבה.
כולם  התאחדו  הגדול,  המעמד  פתיחת  עם 
את  הישיבה.  מרבני  עם,  ברוב  מנחה  לתפילת 
מילר  שלמה  רבי  הרה"ג  הנחה  הנרגש  המעמד 

שליט"א, המוסר שיחות בישיבה. 
המשתתפים  קהל  קיבל  רבה  בהתרגשות 
מישקובסקי  חזקיהו  רבי  הגאונים,  הרבנים  את 
רבי  תורה",  "ארחות  ישיבת  משגיח  שליט"א, 
אחוזת  דאתרא  מרא  שליט"א,  זיכרמן  ישראל 
שמעון  רבי  הגאון  עילית,  במודיעין  ברכפלד 
בבני  והסביבה  אוסם  מתחם  רב  שליט"א,  גלאי 
ברק, נשיא הישיבה רבי דוד הופשטטר שליט"א, 
אשר הגיע למעמד במיוחד מקנדה, ראש הישיבה 
וידיד  העיר  ראש  שליט"א,  הופשטטר  זאב  רבי 
יחדיו  נכנסו  אשר  גוטרמן,  יעקב  הרב  הישיבה 

לאולם והקהל קיבלם בשירה נרגשת.
עם הגעתם החל מעמד התפילה הגדול. לפני 
באמירת  שליט"א,  גלאי  הגר"ש  ניגש  העמוד 
על-ידי  שנקבע  מיוחד  סדר  לפי  תהילים  פרקי 

הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א. 

במרכז המעמד יצאו הרבנים שליט"א, כאשר 
אליהם נלווה הגאון הגדול ר"ש בעדני שליט"א, 
ליצוק את אבן הפינה במתחם הישיבה. המעמד 
הוקרן על גבי מסך ענק באולם המתנ"ס העירוני. 
הישיבה,  במתחם  למעמד  הרבנים  יצאו  בטרם 
ביקש הרה"ג רבי שלמה מילר שליט"א, להביע 
לראש  הקדושה  הישיבה  של  תודתה  הכרת  את 

העיר הרב יעקב גוטרמן.
בסיומי  היו  במעמד  במיוחד  מרגשים  רגעים 
נלמדו  אשר  הישיבה,  תלמידי  על-ידי  מסכתות 
אך ורק בשעות בין הסדרים. לחלק מהתלמידים 
מעמד הסיום היה ציון דרך נרגש ביותר, בסיום 

מסכת לראשונה בחייהם.
הרבה  היו  לי  וגם  קשיים  לבחור  יש  "כאשר 
אחד  סיפר  בישיבה",  לומדי  בעת  כאלה  רגעים 
הבוגרים ,כיום מטובי הבחורים בישיבה הגדולה 
הישיבה  לראש  נכנסים  "היינו  התורה",  "רינת 
הרב מיכאל ברלין שליט"א, בוכים על הקשיים 
יחד איתנו. אני הגעתי לישיבה  והוא היה בוכה 
מורכבות,  היו  ההתמודדויות  ברכיה,  ממושב 
איתי  היו  הרבנים  קשה,  לי  היה  כאשר  אבל 
וירידות  עליות  ידעתי  בשמחה.  גם  וכך  בקושי, 
נתנו לי  ולא הרפו לא  והרבנים לעולם לא עזבו 
על  נבחנתי  כבר  ב"ה  והיום  לפרוש,  אפשרות 
הצוות  בזכות  זה  כל  בע"פ,  נשים-נזיקין  סדרים 

הנפלא".

הגר"ש בעדני יוצק את אבן הפינה לישיבה

 מנגישים את הידע המקצועי
יום עיון מקצועי נערך ב"בית פרוג" למאה צלמות חרדיות  הכינוס 

נערך כחלק מהפעילות להנגשת הידע המקצועי לציבור החרדי

מאת: אלי שניידר

עיון  ביום  השתתפו  חרדיות  צלמות  כמאה 
של  בהשתתפותם  פרוג  בית  שערך  מקצועי 
במהלך  בישראל.  הצילום  עולם  ובכירי  ראשי 
פרוג,  בית  ע"י  שהופק  המקצועי  העיון  יום 
מקצועיות  הרצאות  למגוון  הנשים  האזינו 
אותם העבירו אנשי מקצוע בכירים בתחום. בין 
היתר האזינו הנשים להרצאתו של הצלם יפתח 
דוקומנטרי  בישול,  סרטי  מגוון  שצילם  אלרן 

וסרטי תדמית. 
הפרוטרטים  צלם  של  להרצאתם  האזינו  כן 
הנודע קובי קלמנוביץ, הצלם אריאל רבינסקי 
האירועים  מצלמי  כאחד  לאחרונה  שנבחר 
המובילים בעולם, הצלמת אנדה יואל החברה 
באגודה הבינלאומית לצלמות ניוברן ומומחים 
צלמות  בין  פאנל  נערך  אף  בערב  נוספים. 
שיח  רב  שקיימו  פרוג  בית  ומומחי  מומחיות 
הנחה  הפאנל  את  המשתתפות.  עם  מרתק 

מנכ"ל פרוג חיים דיקמן.

מפעילות  כחלק  נערך  שהתקיים  העיון  יום 
המקצועי  הידע  והעמקת  להנגשת  פרוג  בית 
התאמה  תוך  החרדי,  במגזר  בתחום  לעוסקים 

מושלמת לצורכי בני הציבור החרדי. 
ללימודי  חרדית  מכללה  הינה  פרוג  בית 
התקשורת  בנושאי  ודתיים  לחרדים  מקצוע 
החזותית. בבית פרוג לומדים את כל מקצועות 
עיצוב  גרפי,  עיצוב  הויזואלי:  והמסר  העיצוב 
ובניית אתרים, צילום, פרסום, איור, אנימציה, 
הקורסים  ברק.  בבני  ממוקם  פרוג  בית  ועוד. 
וגברים  לנשים  ודתיים,  לחרדים  קורסים  הינם 
וקורסי  בוקר  קורסי  ישנם  נפרדות,  בכיתות 
ובנוחות  בקלות  לשלב  המאפשר  דבר  ערב, 

עבודה ולימודים יחדיו.
"אנו  דיקמן:  חיים  פרוג  בית  מנכ"ל 
הצילום  אנשי  בליווי  רבה  חשיבות  רואים 
להעשיר  מנת  על  לימודיהם,  לאחר  גם 
ולהעניק  בתחום  המתחדש  בידע  אותם 
שיוכלו  כדי  המקצועי  הידע  מירב  את  להם 
תוך  ביותר,  העדכנית  בצורה  בתחום  לעסוק 
חרדי". אדם  של  לצרכים  מושלמת   התאמה 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 
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מאת: מנדי קליין

על  ההשתלטות  אחרי  שנים  מחמש  יותר 
הספינה הטורקית ה"מרמרה" במהלך המשט 
לעזה, תקרית שהביאה למשבר חמור ביחסים 
הצליחו  לא  ועדיין  לטורקיה,  ישראל  בין 
שתי המדינות למצוא נוסחה לפיוס ולהשבת 
היחסים הנורמליים אולם צוותי המשא ומתן 
היום  להיפגש  צפויים  וטורקיה  ישראל  של 
בז'נווה שבשוויץ לסבב שיחות נוסף, בניסיון 

לסגור את פרטי הסכם הפיוס בין המדינות.
להשתתף  צפויים  הנוכחי  השיחות  בסבב 
הממשלה  ראש  של  שליחו  הישראלי  מהצד 
יוסף  טורקיה,  עם  למגעים  נתניהו  בנימין 
לביטחון  היועץ  מקום  וממלא  צ'חנובר, 
בסבב  ייצג  טורקיה  את  נגל.  יעקב  לאומי 
השיחות תת-שר החוץ הטורקי. בלשכת ראש 

הממשלה סירבו להתייחס לדברים.
ציין  בכיר  ישראלי  פקיד  הדיווחים  פי  על 
כי כמעט כל פרטי הסכם הפיוס סוכמו, אבל 
הנושא  מחלוקות.  יש  עדיין  סוגיות  בשתי 
הראשון שבמחלוקת הוא הדרישה של טורקיה 

לקבל גישה חופשית לרצועת עזה, כולל מתן 
ישירות  להגיע  טורקיים  שיט  לכלי  אפשרות 
לאפשר  מוכנה  אינה  כשישראל  לרצועה 
זאת, גם בשל הרצון לשמר את המצור הימי 
להגברת  מצרית  התנגדות  בשל  וגם  עזה  על 

המעורבות הטורקית ברצועה.
לפעילות  נוגע  שבמחלוקת  השני  הנושא 
אף  ישראל,  לטענת  בטורקיה.  חמאס 
מהמדינה,  גורש  ערורי  סאלח  חמאס  שבכיר 
באיסטנבול עדיין פועלת מפקדה של חמאס 
ותכנון  ובארגון  כספים  בגיוס  שעוסקת 
תסגור  שטורקיה  דורשת  ישראל  פיגועים. 
את משרדי חמאס ולא תאפשר לארגון לקיים 
במדינה פעילות צבאית. ערורי הורחק מהגדה 
מחמש  יותר  לפני  ישראל  ידי  על  המערבית 
בגדה  פיגועים  ולארגן  לתכנן  והמשיך  שנים 

ממקום מושבו בטורקיה, לפני שגורש.
הממשלה  ראש  היום  שקיים  סיור  במהלך 
בין  הפיוס  למגעי  נתניהו  התייחס  נתניהו 
הצדדים  שני  כי  והבהיר  וטורקיה  ישראל 
שואפים  "אנחנו  פשרות.  לעשות  יצטרכו 
תמיד  זה  אבל  שכנינו,  כל  עם  לנורמליזציה 

תהליך דו-סיטרי", אמר.

מאת: אלי שניידר

בקייב  הטמפרטורה  כשבועיים  לפני 
אבל  לאפס,  מתחת  מעלות   25 ל-  צנחה 
ב'אנטבקה'- כפר הפליטים היהודים הסמוך, 

מציינים חורף ראשון 'חמים במיוחד'.
הכפור  פשוט,  לא  האוקראיני  "החורף 
והשלג כמעט משתקים, אבל עבורנו לעבור 
עם  משלנו  גג  קורת  תחת  הזה  החורף  את 
חלום  זה  לילדים  חם  ואוכל  מרכזי  חימום 
שהתגשם, אפילו נס. הכל בזכות הלב החם 
הראשי  ורבה  בקייב  היהודית  הקהילה  של 
ברוך  אסמן.  משה  הרב  אוקראינה  של 
בתנאים  החורף  את  לעבור  זוכים  אנו  השם 
הפליטים  משפחות  בני  אמרו  מעולים", 

היהודים במקום מגורם החדש.
כזכור, לפני כחצי שנה הקהילה היהודית 
באוקראינה, בהובלת הרב הראשי הרב משה 
'אנטבקה'  בשם  חדש  כפר  הקימה  אסמן, 
פליטים  אותם  עבור  לקייב,  סמוך  באזור 
תחילת  מאז  ביתם.  את  שאיבדו  יהודים 
לפני כשנתיים,  באוקראינה  העימות הצבאי 
מוערכת כמות הפליטים שבתיהם נהרסו או 
אדם,  בני  למיליון  בקרוב  לברוח,  שנאלצו 
שנותרו  יהודים,  הם  אלפים  כמה  מתוכם 
נכנסו  הראשונות  המשפחות  כל.  בחוסר 
לכפר לקראת חגי תשרי וזכו ליהנות מבתים 
חדשים, בית כנסת, בתי ספר ומרכז קהילתי. 
המבנים נבנו בעץ במטרה לשחזר את הכפר 

העתיק שפעל באזור.
מתחת  מעלות  וכמה   20 של  במינוס  גם 

עבודות  מקפיא,  אוקראיני  וכפור  לאפס 
לקייב  סמוך  יהודים  לפליטים  הכפר  פיתוח 
נמשכות ללא הפסקה ובמלוא הקצב. הערכה 
להיכנס  יוכלו  חודשים  מספר  בתוך  כי  היא 
יהודיות,  משפחות  מאות  כמה  עוד  לכפר 
בין  המלחמה  בעקבות  לפליטים,  שהפכו 

רוסיה לאוקראינה.
רפואי  שיקום  מרכז  בכפר   נחנך  השבוע 
והחלו בבניית מגדלי מגורים, שיאכלסו עוד 
משפחות רבות. בניין אחד נמצא כבר בבנייה 
בנייני  לשני  יסודות  כבר  והונחו  מתקדמת 
מגורים נוספים. עוד נפתחו לאחרונה במקום 
מרכז לצעירים ו'תלמוד תורה' לילדים. "גם 
הכפור האוקראיני לא יכול לקרר את החום 
העזרה  הסולידריות,  מסורת  ואת  היהודי 
עוד  הדגיש  שבצרה",  לאחים  וההתגייסות 
הרב אסמן והוסיף כי "עבודות פיתוח הכפר 
במלוא  נמשכות  שנה  כחצי  לפני  שנחנך 
לא  חורפי  אוויר  מזג  תנאי  למרות  הקצב 
לאכלס  נוכל  הקרוב  בזמן  ובע"ה  פשוטים 
במקום משפחות יהודיות שאיבדו את ביתם 

ורכושם בגלל המלחמה במדינה".

"חורף חם" לפליטים היהודים 

"חוק פסילת הח"כים - לא טוב"

למרות הכפור האוקראיני- נמשכות במלוא הקצב עבודת 
פיתוח הכפר לפליטים היהודים סמוך לקייב

יותר מחמש שנים חלפו מאז המשבר, וצוותי המו"מ של 
טורקיה וישראל יפגשו היום )חמישי( בז'נווה שבשוויץ לסבב 
שיחות נוסף בניסיון לסגור את פרטי הסכם הפיוס בין המדינות 

 נתניהו: "אנחנו שואפים לנורמליזציה עם כל שכנינו" 

סגן שר הביטחון בן דהן נאם בכנס מנהלים והסביר את ההתנגדות 
להצעת החוק לפסילת ח"כים אותה מקדם נתניהו: "חברי הכנסת 
נבחרו עלי ידי אלפי מצביעים ואנחנו לא יכול לזרוק אותם לפח"

מראשות העיר 
לנשיאות ארה"ב?

ראש עיריית ניו יורק לשעבר מייקל בלומברג אישר כי הוא 
שוקל להתמודד לנשיאות ארצות הברית  בלומברג אמר 

כי הוא "בודק את כל האפשרויות"
מאת: שמעון דן

מועמדים   3 יהיו   2016 בבחירות  האם 
לנשיאות? על פי פרסומים השבוע תרחיש 
עיריית  ראש  לאחר  אפשרי,  בהחלט  כזה 
אישר  בלומברג  מייקל  לשעבר  יורק  ניו 
לראשונה כי הוא שוקל להתמודד לנשיאות 

ארצות הברית, בבחירות הקרובות.
מתח  טיימס"  "פייננשל  לעיתון  בריאיון 
במערכת  הדיון  רמת  על  ביקורת  בלומברג 
הבחירות הנוכחית ואמר כי הוא "בודק את 
והדיון  "השיח  לדבריו,  האפשרויות".  כל 
זה  ושערורייתיים.  בנאליים  מעציבים, 
לציבור  כי  הוסיף  הוא  לבוחרים".  עלבון 

האמריקני "מגיע יותר".
הוא  כי  אמר  לבלומברג  המקורב  גורם 
הנחה את עוזריו להכין תכנית עבור קמפיין 
בלומברג  כי  הוסיף  הוא  לבחירות.  עצמאי 
דולרים  מיליארד  לפחות  להשקיע  מוכן 

מכספו הפרטי עבור הקמפיין.
אם  להכריע  צפוי  ה-73  בן  בלומברג 
לאחר  מרץ  תחילת  עד  למרוץ  יצטרף 
המקדימות  הבחירות  תוצאות  שייוודעו 
האחרון  בדצמבר  הדמוקרטית.  במפלגה 
את  להעריך  כדי  פרטי  סקר  הזמין  הוא 

סיכוייו להביס את דונלד טראמפ ואת הילרי 
מהמפלגה  המובילים  המועמדים  קלינטון, 
הדמוקרטית.  ומהמפלגה  הרפובליקנית 
את  לטרוף  עשויה  למרוץ  הצטרפותו 
בקשיים  להיתקל  עלול  הוא  אך  הקלפים, 
שמתנהל  למרוץ  בקרוב  יצטרף  אם  רבים 

כשנה.
מועמד עצמאי מעולם לא ניצח בבחירות 
לפי  זאת,  עם  הברית.  ארצות  לנשיאות 
כי אם המפלגה  בלומברג מאמין  דיווחים, 
או  טראמפ  בדונלד  תבחר  הרפובליקנית 
והדמוקרטים  למרוץ,  כנציגה  קרוז  בטד 
ימנו את ברני סנדרס, יהיה לו סיכוי לנצח. 

מאת: חיים רייך

דיבר  דהן  בן  אלי  הרב  הביטחון  שר  סגן 
בציונות  הבכירים  המנהלים  בכנס  השבוע 
להצעת  התייחס  נאומו  במהלך  הדתית. 
שתאפשר  הצעה  נתניהו,  מקדם  אותה  החוק 
להשעות חברי כנסת ומגיעה בעקבות סערת 
הצעת  "נושא  כי  אמר  דהן  בן  בל"ד.  חברי 
החוק בעניין השעייתם של חברי כנסת עלה 
הצעת  עקרונות  המפלגה.  חברי  בפני  והוצג 
יהיה  ניתן  כי  אומרים  והם  לנו  הוצגו  החוק 
לתקופה  מפעילותו  כנסת  חבר  להשעות 
ממנו  למנוע  ובנוסף,  שניים,  או  מושב  של 
הקיים,  החוק  עפ"י  היום,  במליאה.  להצביע 
רשאים  אך  מהדיונים  מושעים  כנסת  חברי 

להגיע להצבעות במליאה".

"עפ"י  ואמר  הוסיף  דהן  בן  השר  סגן 
ניתן  הממשלה  ראש  שמקדם  החוק  הצעת 
למנוע הצבעה מחבר  וגם  גם להשעות  יהיה 
שאיננה  התנהגות  בשל  אבל  מושעה,  כנסת 
הולמת. זהו נוסח מעורפל ובעייתי. התנהגות 
בלתי הולמת יכולה להיות בלתי הולמת אצל 
היהודי  הבית  בסיעת  הערבים.  הכנסת  חברי 
אך  נכונה,  בבסיסה  החוק  שהצעת  חושבים 
נוסח מעורפל  רוצים להציע שבמקום  אנחנו 
בארגוני  תמיכה  ברורה  בצורה  כתוב  יהיה 
המדינה.  של  קיומה  ביסודות  ופגיעה  טרור 
התנהגות בלתי הולמת היא אמירה מעורפלת 

שאפשר לזרוק על כל אחד".
לדברי בן דהן "חברי הכנסת נבחרו עלי ידי 
אלפי מצביעים ואנחנו לא יכול לזרוק אותם 

לפח".

ראש עיריית ניו יורק לשעבר, מייקל בלומברג

 הרב אסמן מפקח על
העבודות בכפור האוקראיני

סוף למשבר 
עם טורקיה?

אלי בן דהן

 רג'פ טאיפ ארדואן,
ראש ממשלת טורקיה
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בימים  ופעילים  אנרגטיים  במגזר,  בכירים  פוליטיקאים  שני 
בפנים  הכנסת  במסדרונות  שני  יום  בצהרי  התהלכו  כתיקונם, 
ולהישיר מבט.  ברעהו  איש  להיתקל  נזהרים שלא  מכורכמות, 
חיוכי  כך התרחבו  גבר,  הפנים  זעופי  שני  ככל שהדיכאון של 
הסיפוק של חבריהם למליאה, שהתבוננו במחזה בשמחה לאיד 
יום שני  פוליטית שגרתית. המנויים המאושרים שהגיעו לעוד 
סתמי עמוס בדיונים משמימים, זכו בכרטיסי בונוס להצגה הכי 

טובה במשכן לאומנויות הבמה. 
בשנות  שם  אי  החלה  לדרעי  גפני  בין  היחסים  מערכת 
לאחור  ובמבט  התורה,  ודגל  ש"ס  הקמת  בימי  השמונים, 
הראשון  מיומם  ראשון.  ממבט  גאווה  זו  שהייתה  לומר  ניתן 
בפוליטיקה סימלו שניהם את גווה הזקוף של היהדות החרדית. 
הם הפסיקו להתנצל כדוברי המגזר בשמו נבחרו, הרבה לפני 
שבנט טבע את המונח. כאצנים צעירים במרתון פוליטי שאין 

לו סוף, הם דרכו אחד לשני על הבהונות כבר אז. 
אחרי נתק של עשור ומחצה, גפני ודרעי שבו ונפגשו באותו 
בניין, כששיבה זרקה בשערם אך לא באופיים. תקע ושקע הם 
בכל  כמו  טבעיים  נראו  והניצוצות,  הגיצים  היו.  לא  פעם  אף 
גרמו  רק  קרים,  מים  לשפוך  ניסיונות  ופלוס.  פלוס  של  חיבור 

לקצר חשמלי מחודש.
לחיים  חזרתו  עם  לדרעי,  גפני  של  הפנים  מקבלת  החל  זה 
הפוליטיים. בפאנל שנערך בכפר הנופש כינר בערב הבחירות, 
התעלה גפני על המנחה אבא טורצקי והזכיר לצופים כי חברי-
לא  מעולם  ש"ס,  של  לאלו  בניגוד  התורה,  דגל  של  הכנסת 
ארוך  היעלבות  מסרון  שיגר  הפגוע  דרעי  בפלילים.  הורשעו 
חרטה.  והבעת  התנצלות  מסרון  לשגר  מיהר  בתגובה  וגפני 
יכול להסתיים אז, אבל הדלפת חילופי המסרונים על  זה היה 
ידי שני הצדדים לימדה שזו רק תחילתה - או נכון יותר לומר, 

חזרתה - של ידידות מופלאה.
כבר בראשית הדרך נדמה היה שהשניים לא מפספסים שום 
סיבה למריבה. הם התעמתו על רקע הדלפת ההצעה של דגל 
לש"ס להריץ מועמד משותף בביתר עילית; התקוטטו על קרדיט 
עיקור תוכנית לפיד-פירון לפגיעה ברשתות החינוך החרדיות; 
התגוששו בעקבות המכתב של דרעי לרבני רכסים כשתגובתו 
הפומבית של גפני הייתה גינויו של דרעי כמי ש"פעל בחוצפה 
רגעי  כמה  היו  טובה  מריבה  בכל  כמו  חתום".  הסכם  להפרת 
הפוגה לצורך מילוי מצברים. פה ושם גם נשלחו מסרוני פיוס, 

שהודלפו על ידי הצד הנפגע, ברגע שהתקבלו.
בקדנציה הקודמת זה נראה כקרע שאינו ניתן לאיחוי, מאחר 
שדרעי זיהה את גפני כבן ברית נסתר של אלי ישי. זה בא לידי 
המפלגתי,  בביטאון  שפורסמו  המשותפות  בתמונות  ביטוי 
באזכורים המחמיאים בלווי תואר 'הרב', באירוח מסביר הפנים 
ברחוב חזו"א ערב הקמת הרשימה החדשה ובאזכור המהפכה 
התנהלות  בכך  ראו  התורה  בדגל  הכלא.  בבתי  ש"ס  שעשתה 
שכל  משהו   – החתונות  כל  על  ריקוד  של  שגרתית  פוליטית 
על  דרעי שנלחם  פוליטיקאי מתחיל עושה מדי ערב. מבחינת 

חייו הפוליטיים שאותחלו מחדש, זה היה בלתי נסלח.
התוניסאי  האיום  של  והסרתו  האחרונות  הבחירות  תוצאות 
אמון.  יחסי  של  וממושכת  איטית  לבנייה  הביאו  היום,  מסדר 
במו"מ הקואליציוני היה תיאום, למרות שעל הקרדיטים ניטשו 
מאבקים. מאז ועד ערב שבת קודש פרשת משפטים התשע"ו, 
אותרו  ושם  פה  פעולה.  בשיתוף  לעבוד  הדדי  מאמץ  נעשה 
אפילו חילופי מחמאות, כשהמחאות ההדדיות הלכו והתמעטו. 
וגפני  חרדים  פקידים  לשילוב  מהלך  על  הכריז  כשדרעי 
לאשר  מיהר  דרעי   - החוק  הצעת  על  חתום  שהוא  הזכיר 
והצהיר: "במו"מ הקואליציוני התבססנו על המתווה של גפני". 

חברי  לכלל  פרגנו  והמודיע  המבשר  החסידיים  כשהביטאונים 
את  שניכסו  נאמן  ביתד  לכותרות  כהתרסה  החרדים,  הכנסת 
האגודאים:  לח"כים  ואמר  ידיים  משך  דרעי  לגפני,  ההישגים 
אמונים  הצהיר  כשגפני  שלו".  העיתון  זהו  ענייני,  לא  "זה 
בעקיפין  ושמע  הגז  מתווה  בפרשת  יחימוביץ  לאדמו"רית 
שזה פגע בשר הכלכלה דרעי, הוא הורה לצוות לשכתו: חדל 
הרבות  השיחות  על  כאן  נכתב  כחודש  לפני  ברשת.  פטפטת 
עזרת  ללא   - לסלולרי  מסלולרי  במישרין,  השניים  שמנהלים 

צוות הלשכות. 
האידיליה הזאת שהחזיקה מעמד תקופה לא קצרה, התפוגגה 
כלא הייתה בשבת האחרונה ונזקקה להנשמה ועיסוי של כונני 

איחוד הצלה.

גואטה בפפיון
מי שנואם בשבת, מאכיל כותרות במוצאי שבת. בשבת גיבוש 
שבמסגרתה  מגזרית  'שבתרבות'  של  סוג  הצלה,  איחוד  של 
בדרעי  גפני  הלם  להמונים,  בידור  מספק  התורן  הפוליטיקאי 
בבטן הרכה. בעקבות זלילת הקרדיטים האובססיבית של נתניהו 
דרעי  של  וזעמו  האחרונים  בשבועות  בהרחבה  כאן  שתוארה 
שסוקר גם כן, עקץ גפני כמו שרק הוא יודע. במשפט מושחז 
תיאר גפני לנוכחים כיצד הוא מעביר בוועדת הכספים מיליונים 
כמו  הקרדיט  על  ודרעי מתקוטטים  לישיבות, בשעה שנתניהו 

ילדים.
עשרים וארבע שעות אחרי שהדברים צוטטו ברבים, פרסם 
ברשת  להחריד  מנומס  פוסט  גואטה  יגאל  הנורווגי  הח"כ 
"הרודף  אותו  וכינה  גפני  הקורא  אל  פנה  הוא  החברתית. 
הגדול אחר הקרדיט... גם אם תרכוש נעלי ספורט של אדידס 
עם  דרעי  אריה  את  תשיג  לא  בחיים  הכוח  בכל  אחריו  ותרוץ 
כל התקשורת והיחצנים שלך". גואטה הזכיר כי "על פי דברי 
עשר  עוד  לפחות  כרגע  לך  יש  זצ"ל  שך  הרב  מרן  של  קודשו 
שנים של עשיה כדי להדביק 40 שנה שלא עשיתם מה שאריה 
דרעי עשה". הדברים נאמרו במקור בישיבת פוניבז' בהתייחס 
הפרטים  אבל  התורה,  דגל  של  ולא  ישראל  אגודת  של  למעש 

הקטנים לא ממש מעניינים. 
הפינאלה היה לא פחות יצירתי. "שאפו לאריה דרעי שקיים 
את החוק הנורווגי מה שעדיין אצלכם מתמהמה כנראה מהפחד 
למי ילך הקרדיט!". אז זהו, שלא דרעי קיים את החוק הנורווגי 
הצהרת  אלא  חשובות  היבשות  העובדות  לא  אבל  נהרי  אלא 
הכוונות. גואטה לא הסתפק במניפסט המעודן. בבוקר המחרת 
המסעדנות  מעולם  דימוי  לגפני  והעניק  לשידור  עלה  הוא 
והמאפים – שממנו בא: מלצר במסעדה שמגיש מנות לסועדים 

ולוקח קרדיט כאילו היה השף והבעלים.   
גואטה  לטובת  להתפטר  נהרי  על  שכפה  לפני  וחצי  חודש 
הסביר כאן דרעי מדוע הוא מצפה לבוא הגואל לכנסת ישראל. 
כשהזהירו אותו שיגאל גואטה יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס, 
דרעי הסביר שזה רק מדרבן אותו לבצע את המהלך, יען כי זה 
בדיוק מה שחסר לסיעה הספרדית המנומנמת. גבר-גבר עם פה 
גדול, נטול פחד ומורא, שלא יאפשר לח"כים כמו איתן כבל, 
להשתלח ביו"ר התנועה בפרשת הגז, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 

עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו דברים מעולם. 
בינתיים, זמנית לפחות, איתן כבל מאריך אף, ומי שספגו את 
הארטילריה הם שניים מהאישים החזקים בממשל. בתוך פחות 
משבועיים מאז שנבחר השלים גואטה - או גוטה, כפי שכינה 
סבב   - מכוונת  יידישאית  בטעות  ליצמן,  יענק'ל  אותו השבוע 

מושלם של העלבת עובדי ציבור. אחרי שעלב בראש-הממשלה 
חומס הקרדיטים, הגיע תורו של יו"ר ועדת הכספים. 

ומעט  מתאימה  מילים  בחירת  מעודן,  יותר  קצת  סגנון  עם 
יותר קלאסה בתגובה, גואטה היה נראה אחרת לגמרי וטענותיו 
לגפני  להגיב  הזכות  מלוא  את  לגואטה  הייתה  נשמעות.  היו 
"ככה שהוא יבין" כפי שאמר פעם שרון, ולשם כך גם נבחר, 
גבוהות  היו  בראיון  האוקטבות  ככה.  לא  יגאל,  ככה  לא  אבל 
מדי וסגנון התגובה נמוך מדי. בפוליטיקה אין הזדמנות שניה 
לרושם ראשוני, ומי שמכיר את האיש יודע שהרושם הראשוני 

שהוא מעורר, מטעה. 
ח"כ יגאל גואטה פתח את הכהונה ברגל ימין. פרסום מספר 
תקשורתי  ללהיט  אותו  הפך  האתר  גלי  מעל  האישי  הסלולרי 
זמין לכל. בתוך שבועיים הפך גואטה מודל לחיקוי לשאר חברי 
הטלפון  מספרי  את  ופרסמו  בעקבותיו  השבוע  שהלכו  סיעתו 
)הניידים.  עוזריהם  ושל  בלבד(  )הנייחים  שלהם  האישיים 

המספרים והעוזרים(. שאפו לאושי מדינה על היוזמה. 
שמבקש  מי  לכל  נהדר  שירות  גואטה  עשה  שהשבוע  אלא 
להדביק לו תדמית בוטה וישירה. גם בבניין נטול מוסר והיגיון 
כמו הכנסת יש כללי משחק ובמסגרתם ח"כ בן יומו לא יכול 
את  שעושה  לשולחיו  ומסור  מוערך  ח"כ  עפר  עד  להשפיל 

תפקידו נאמנה זה העשור השלישי. 
גואטה צריך להודות לח"כי יהדות התורה שדרשו להשמיט 
מהצעת החוק של נתניהו את הסעיף שמאפשר להדיח ח"כ בגין 
התנהגות שאינה הולמת. הסעיף המקורי נחקק בבית הלורדים 
כאן,  מיושמות  היו  משם  האציליות  הנורמות  ואם  הבריטי, 
מנחה  לתה  גפני  את  להזמין  פפיון,  לענוב  נדרש  היה  גואטה 

ולנהל דוח-שיח מאופק על צחצוחי לשון ודקדוקי סגנון. 
המלכה  אינו  גפני  הלורדים,  בית  אינה  ישראל  שכנסת  רק 
אליזבת, ובש"ס לא מדברים אנגלית בריטית אוקספורדית )"גם 
לא ביהדות התורה", אומר גואטה ושולף כראיה את המחמאות 
כץ  בפרדס  לש"סניקים  האשכנזית(.  בסיעה  מחברים  שקיבל 
ובנתיבות, בקריית שמונה ובשדרות גואטה החזיר השבוע את 

הכבוד שנרמס. נקודה. 
גואטה אמר בקול את מה שרבים מחבריו )של גפני( חושבים. 
יכול  גפני  הכספים,  ועדת  כיו"ר  במשכן  גבוה  הכי  מהמקום 
להיזהר  הפחות  ולכל  לאחרים,  גם  לפרגן  לעצמו  להרשות 
בסגנון  הדברים  את  אומר  היה  גואטה  אם  בחברים.  מלפגוע 
מעצמו  וחוסך  פעמיים,  מרוויח  היה  הוא  מהוקצע,  יותר  קצת 

את הצורך למחול על כבודו למען כבוד יו"ר תנועתו.

אלף מציתים
גואטה  את  דרעי  זימן  שני  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
לחדרו ואמר לו מעין מה שנאמר בעבר לרב אורי זוהר: הפוך 
גוטה, הפוך. דרעי לא אהב את הסגנון, אבל זו הייתה הערתו 
רק מחמאות. המסר שהועבר  בפיו  היו   - על המהות  היחידה. 
בצורה חדה וברורה היה לרוחו. כוח ההרתעה ששוקם הניח את 
דעתו. דרעי הזכיר את המטרה לשמה מינה את גואטה לכנסת 
וסימן וי עם הערת אזהרה. "אמרתי לו שאסור לקרוע את החבל 
עד הסוף וצריך לזכור שאנחנו חייבים להמשיך לעבוד הלאה, 
אבל להגיב היה צריך וטוב שהדבר נעשה. תארו לכם מה היה 
קורה אילו אני הייתי אומר דברים דומים על גפני? בעצם אין 
של  המשמעות  הרי  כזה.  דבר  אגיד  לא  לעולם  כי  לתאר,  מה 
המשפט הזה היא שרק אחד עושה וכל השאר עסוקים במשחקי 

כבוד. ככה מתנהגים?".

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גוטה גוטה
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בחדרו,  ספון  המשכן,  שבפאתי  הוא  העניין 
"לקחו  פחותה:  לא  במידה  פגוע  נשמע  גפני 
אותה  והוציאו  ארוך  בנאום  מבודחת  אמירה 
להתייחס  וסירב  גפני  אמר  מפרופורציות", 
הדובר  טוקר,  לבית  )האחים  אישית  לגואטה 
והשדרן, עשו זאת במקומו(. "גואטה והסגנון בו 
זה  מאיפה  לי  ברור  בעיני.  העניין  לא  הם  בחר 
בא, וזה הרי הגיע מדרעי עצמו". גפני כמו צה"ל 
ובמקום  במועד  להגיב  נוהג  הטובים,  בימיו 
בנקיטת  להישבע  שמוכן  מי  יש  לנכון.  שימצא 
העברות  טפסי  בערימת  שהבחין  חשוד,  חפץ 
למגרסה  מחשידה  בצמידות  הפנים,  למשרד 

בוועדת הכספים.
באמצעות  נוהל  לדרעי  גפני  בין  הדו-שיח 
בעירות  מדליקי  כמו  )ואין  מקצועיים  כבאים 
תגובת  את  שמע  דרעי  לכבות(.  כיצד  היודעים 
את  דיוק  ליתר  או  הקלפים,  את  ופתח  גפני 
המסרונים. הוא סיפר כי תכף ומיד אחרי הנאום 
את  לפרסם  אפשר  האם  נשאל  גפני  בשבת, 
דרעי  בלשכת  אישר.  סתם  לא  ואישר.  הדברים 
טוענים כי מלשכת גפני פנו לעיתונאים והפצירו 
זאת  שמע  דרעי  הציטוטים.  את  לפרסם  בהם 
גפני  לשכת  צוות  מחברי  לאחד  ישירות  ופנה 
בניסיון להרגיע. "זו הרמה?", כתב דרעי, "אני 
לא  שזה  כנראה  אבל  הזמן  כל  לפרגן  משתדל 
הדדי. חבל". הכותרת המשיכה להתנוסס בשמו 
של גפני ללא הכחשה או הבהרה ודרעי המשיך 
לשתוק. בערבו של יום כשפגש את גפני בפורום 
ראשי המפלגות גם גפני שתק ולא אמר מילה: 
"ציפיתי שיתנצל", אומר דרעי, "שיגיד לפחות 
מהקשרם".  הוצאו  שהדברים  האישית  ברמה 

דרעי הבליג, גואטה הגיב.
באמצעות  לאוזן  מפה  הגרסאות  חילופי 
המתורגמנים הובילו את השניים למסקנה שמצית 
סדרתי בתחפושת של כבאי שפך שמן למדורה 
מאז מוצאי שבת. התוצאה הייתה מיידית. מפגש 
של השניים בירכתי המליאה, לחיצת יד, סיכום 
ומה שנראה מהצד  על המשך עבודה משותפת 
חשד  להסיר  כדי  במסרונים  משותפת  כצפייה 

)סכסכנים, היזהרו בהודעותיכם(. 
הרקע  מרעשי  להתעלם  יחליטו  השניים  אם 

ולבנות ממשקי עבודה, אלף מציתים לא יצליחו 
להבעיר אותם. ממריבות בין שני הפוליטיקאים 
משלום  העיתונאים.  נהנים  הללו,  המוכשרים 
לקוות  צריך  המצביעים.   - פעולה  ושיתוף 
את  והלאה  מכאן  לשרת  יבחרו  האישים  ששני 

האחרונים ולא את הראשונים.

ראש גדול

יענק'ל ליצמן שאינו זקוק לקרדיטים מרה"מ, 
דרעי, גפני, גואטה ושות' כדי להתברג בצמרת 
שמריבות  כמי  בחדרו  השבוע  ישב  הסקרים, 
מה  לו  שאין  לא  זה  לו.  נוגעות  אינן  החברים 
אצלו  שקורה  מה  על  מרובה(  )ובהנאה  לומר 
בסיעה, אבל למה לו להכניס ראש בריא למיטה 
חולה, הוא אמר וגרר תגובה מתבקשת על סערת 

ראשי היילודים באזור חיפה.
להקטין  יודע  שהוא  לומר  ניתן  ליצמן  על 
בסביבתו  דוגמה:  קבלו  גדול,  לצאת  כדי  ראש 
מועצת  את  לכנס  הכוונה  על  השבוע  דיברו 
בסוגיית  חירום  לדיון  אגודה  של  התורה  גדולי 
המחוז החרדי. "לא יעלה על הדעת", כך ליצמן, 
"שמודיעים רשמית על החרמה ובפועל מנכ"ל 
החינוך העצמאי נפגש ומשתתף בסיור עם מנהל 
קורה  דבר  שאותו  שומע  אני  והשר.  המחוז 
ברשת הגנים ולכן צריך להחליט: או שמחרימים 

או שלא, אבל בלי משחקים". 
אחרי  גם  הגיונית  ליצמן  של  הטענה 
החינוך  עם  העבר  חשבונות  את  שמשקללים 
הגנים  רשת  עם  ההווה  וחשבונות  העצמאי 
הנושא  כי  להבין  תנסו  אל  בערד,  )משהו 
טורים(.  שלושה  מצריך  לבדו  הזה  האזוטרי 
החינוך  למנכ"ל  בטענות  לבוא  אפשר  אי 
רשת  למנהל  לא  וגם  סורוצקין  הרב  העצמאי 
כפוף  אינו  )שממילא  ביטון  הרב  החינוך  מעיין 
למועצת  רק  אלא  הגדולים  מועצות  להנחיות 
משכורות  תשלום  על  שאחראי  למי  החכמים(. 
אין  בחודשו,  חודש  מדי  הוראה  עובדי  לאלפי 
המשרד  צמרת  עם  ברוגז'  'לשחק  פריבילגיה 
בקדנציה  דווקא  תקציבים,  בשלילת  ולהסתכן 

שליצמן  מה  בממשלה.  החרדים  יושבים  שבה 
ולעמוד  עניינית  להחליט  זה  ובצדק,  דורש, 
גב  על  משחקים  לשחק  ולא  הדברים,  מאחורי 
למנהלים  יאפשרו  עוד  הזה,  בקצב  הרבנים. 
לשוחח עם מפקחי המחוז החרדי רק באמצעות 
על  רשמית  מוצהר  שאינו  כשר,  הלא  הסלולרי 

ידי המחזיקים בו.
אם המועצת תכונס, כפי שמעריכים באגודת 
לעקוב  מעניין  יהיה  גבוהה,  בסבירות  ישראל 
בהזדמנויות  כמו  הפעם,  גם  האם  ולראות 
קודמות תוזכר מדינה סקנדינבית בשולי הכינוס. 
דגל התורה  נפגשו בלשכת  ביום חמישי שעבר 
נציגי  מול  קרליץ  מוטל'ה  בראשות  דגל  נציגי 
שלומי אמונים בראשות ח"כ פרוש. גפני ששהה 
באותה שעה במשרדי התנועה והכין כנראה את 
נאום הקרדיטים ל'שבתרבות' של איחוד הצלה, 
נותר ספון בחדרו הסמוך ואפילו לא היטה את 
לדלת  מעבר  מתרחש  מה  לשמוע  כדי  אוזנו 
שהזכיר  מי  היה  ישראל  באגודת  המפרידה. 
השבוע שיש לתנועה בעלת-בית בלתי מעורערת 
שדגל  "לפני  התורה:  גדולי  מועצת  ששמה 
בתמורה  לקבל  כדי  העצמאי  בחינוך  משלמים 
מוכר  מישהו  אם  שיבדקו  כדאי  הנורווגי,  את 
להם סחורה שאין לו, אחרת הם עלולים להיות 
מופתעים עם כינוס מועצת גדולי התורה", אמר 

מי שאמר. בלי שמות, בלי שמות.
כדי לקדם את פניה הזועפות של דגל התורה, 
שמבקשת  החוק  הצעת  על  וטו  השבוע  הוטל 
להוריד את אחוז החסימה. מטרת יוזמי ההצעה 
היא להביא לפירוק הרשימה הערבית המשותפת 
אחוז  העלאת  אחרי  כפויה  בשותפות  שנולדה 
שכמה  אלא  שעברה.  בקדנציה  החסימה 
לא  שיתנגדו.  הודיעו  כבר  החרדים  מהח"כים 
מדובר רק בדרעי שאחוז החסימה הגבוה אפשר 
לו להכריז במוצאי הבחירות על התוצאה 7-0. 
גם יענק'ל ליצמן מצהיר כאן לראשונה כי הוא 
מתנגד להורדת אחוז החסימה: "שמעתי שדגל 
תומכים כדי לפתוח אופציה לריצה נפרדת. אני 
לקווי  ובהתאם  סיבה,  מאותה  בדיוק  מתנגד, 
כדי  שיתנגד  באחד  די  הממשלה  של  היסוד 

להוריד את ההצעה מסדר היום".
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"זה הרי הגיע מדרעי 
עצמו" האשים גפני, 

ויש מי שמוכן להישבע 
בנקיטת חפץ חשוד, 

שהבחין בערימת 
טפסי העברות למשרד 

הפנים, בצמידות 
מחשידה למגרסה 

בוועדת הכספים. דרעי 
שמע את תגובת גפני 
ופתח את המסרונים: 

"זו הרמה?", כתב דרעי 
במוצ"ש, "אני משתדל 
לפרגן כל הזמן אבל 

כנראה שזה לא הדדי. 
חבל"

גפני ששהה באותה 
שעה במשרדי התנועה 

והכין כנראה את 
נאום הקרדיטים 

ל'שבתרבות', נותר 
ספון בחדרו ולא היטה 
את אוזנו כדי לשמוע 
מה מתרחש מעבר 

לדלת. באגו"י היה מי 
שהזכיר השבוע שיש 
לתנועה בעלת-בית: 

"לפני שדגל משלמים 
בחינוך העצמאי כדי 
לקבל בתמורה את 

הנורווגי, כדאי שיבדקו 
אם מישהו מוכר להם 

סחורה שאין לו"

מסרון של פיוס. גפני ודרעי עושים סולחה בירכתי המליאה
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מתחדשים צרכנות
 Aussie מותג השיער האוסטרלי

 Frizz Miracle משיק: סדרת
בתוספת תמצית אלוורה לשיער 

נעים כמו משי ללא חשמל סטטי. 
בסדרה: שמפו, מרכך ומסיכת 

קסם. מחירים: 34.90 ₪ - 44.90 ₪

קרליין  במבצעים ארציים במהלך חודש 
פברואר 2016: סדרת ריבייבל לחיזוק 

ומיצוק עור בוגר ב-100 ₪ ליחידה. 
צלליות מונו - 29.90 ₪, שפתוני 

קולורמאט –  64.90 ₪, 
קולור גלוס - 29.90 ₪, 

עפרונות עיניים/שפתיים- 
2 ב- 40 ₪ ועוד. 

תוקף: 1-29.2.2016 
להשיג ברשתות הפארם 

ניוואה משיקה תחליב 
רחצה המכיל חמאת 
שיאה לעור חלק ונעים 
עם רמת PH המותאמת 
לחומציות הטבעית של 
העור, סובלני לעור 
והיפו אלרגני. 
מחיר: 27 ₪

 PUPA – מותג האיפור האיטלקי
גאה להשיק את המייק אפ החדש 

Pupa Made To Last עמיד 
לאורך זמן ומעניק מראה טבעי 
מאט, ללא שומן, למגע קטיפתי 

ורעננות מדהימה. במחיר מיוחד 
קבוע של 79 ₪ 

מחיר מחירון מלא 189 ₪ 

 False Lash Superstar משיקה:   L'OREAL PARIS
המעניק פריימר  הראשון-  שלבים:  שני  בעלת   מסקרה 
 נפח לריסים, השני- סיבים שחורים המאריכים וצובעים
את הריסים. מחיר השקה לחודש פברואר -2016 60 ₪ 
ליינר   + 136 ₪(. מבצע מיוחד: מסקרה  בלבד, )במקום 

ב- 89.90 ₪ בלבד

 Bubble -שטראוס מים משיקה את ה
Button באמצעות חברת KWIK כדי 

לאפשר הזמנת 
מיכלי CO2 בלחיצת 

כפתור ויוצאת 
לפיילוט בחודש מרץ. 
הכפתור יינתן בחינם 

ל-500 לקוחות 
החברה בעלי  תמי 4 

Bubble Bar

רשת דלתא במבצע יום 
המשפחה: פיג'מות 
נשים וגברים

 ב-89.90 ₪, 
קולקציית פוטר לילדים

 29.90 ₪ ובנוסף לחברי 
מועדון: קונים ב-500 ₪, 
משלמים 200 ₪ )מהמחיר 
המלא( המבצע עד ה- 13.2.16

 BABYBJÖRN טרמפולינה לתינוק של
המפתחת כישורים מוטוריים ואיזון 

הפועלת על תנודות עצמאיות בלבד. 
715 ₪ עבור הדגם הקלאסי 815 ₪ 
עבור בד כותנה אורגני / דמוי רשת. 

משווק ומיוצג בלעדית בישראל 
על ידי בוגבו ישראל בע"מ

חברת ליב אורגניק, 
ממשיכה להציג 

חדשנות ומשיקה 
את היוגורט הראשון 
בישראל שהוא נטול 
לקטוז בשני טעמים: 

טבעי וסילאן. מחיר 
:12.90 ₪ ל- 250 מ"ל. 

כשרות: 
הרב ישי סמואל 

רמת הגולן

המותג הוותיק נקה 7 יוצא במהלך מיתוג מחדש 
במסגרתו מרעננים את כל שורות 

המוצרים הכוללים שמפו, 
תחליבי רחצה, סבונים 

מוצקים וסבוני ידיים בפורמולות 
חדשניות ועיצוב ויזואלי חדש. 

לרגל ההשקה,  ניתן להשיג 
ברשתות השיווק והפארם 

במחירים מיוחדים

קבוצת מאפיות ברמן מרחיבה את מגוון 
העוגות והמאפים ומשיקה: מאפה שמרים 
נימוח במילוי פרג או במילוי וניל, 
עוגת קראנץ' בשילוב שוקולד 
עשיר או בשילוב אגוזים וקינמון. 
ולראשונה בברמן: "ענקיות"- מאפה 
אישי גדול עם נטיפי שוקולד עשיר, 
גרנולה או שוקוצ'יפס

 WELEDA מותג הטיפוח
משיק: תחליב רחצה 
לבנדר לרחצה, הזנה 
והרגעת העור בניחוח 
לבנדר משכר. 
מחיר לצרכן:

 49.90 ₪ לתכולת: 
200 מ"ל

 Calvin Klein מותג השעונים
משיק: קולקציית שעוני נשים 
לאביב 2016 הכוללת בתוכה 
 Class, Drift :שלוש סדרות
ו- Step כשגוף השעון עשוי 

מנירוסטה מלוטשת בצבעי זהב, 
כסף או זהב ורוד. טווח מחירים: 

1,605 ₪- 2,135 ₪ להשיג 
ברשת חנויות אימפרס ובחנויות 

המובחרות 

SUNDAY מבית סופר-פארם משיק 
מוצרים לטיפוח וניקיון הבית: מרכך כביסה 
מרוכז במגוון ניחוחות )14.90 ₪(,

מגבונים לריכוך ובישום כביסה 
)8.90 ₪( ושקיות עם זיפר 
כפול למגוון שימושים 
ובשני גדלים )12.90 ₪(

 'MAM' מותג מוצרי התינוקות
משיק מגן חדש מסיליקון רך 

וחלק המסייע להנקה טבעית, מגן 
על פציעה או כאב, בעיצוב מיוחד, 

דק מאוד למגע מקסימלי עם 
העור. מחיר: 50 ₪ )לזוג באריזה( 

להשיג ברשתות הפארם

חדש בתבליני פרג: מי זהר ומי ורדים 
לשדרוג האפייה, הניחוחות 
והטעם. מחיר 
לבקבוק: 20 ₪ 

'טפרברג' ממליצה על 
 VISION סדרת היינות
– בתרגום חופשי "חזון", 
יינות צעירים ורעננים, 
לבנים ואדומים, מכרמי 
היקב אשר בשפלת 
יהודה

רהיטים עם מטענים סלולריים אלחוטיים
חדשה  קולקציה  משיקה  איקאה 
אלחוטיים  מטענים  עם  רהיטים  של 
מטעני  את  ההופכים  משולבים, 
יותר,  הרבה  לזמינים  הניידים  הטלפון 
מעוצבים  וכמובן,  לעין,  נראים  פחות 
ואסתטיים. מעתה, כל שעליכם לעשות 
הוא להניח את הטלפון הנייד על סימן 
הפלוס. וזהו. כל המטענים האלחוטיים 
מגיעים עם כבל USB ומאפשרים טעינה 

מותאמים  המטענים  בו-זמנית.  מכשירים  מספר  של 
לשימוש טלפונים ניידים רבים, כאשר איקאה מציעה גם 
 QI כיסויים למגוון דגמים נוספים המשלבים טכנולוגית

להטענה סלולרית.

תכשיטי פדני 
מעניקים לטסים

התכשיטים  ורשת  על  אל 
 ,PADANI פדני  המובילה 

ויוקרתי  שיווקי  פעולה  בשיתוף  לראשונה  יוצאות 
ומעניקות ללקוחות מחלקות היוקרה של אל-על הטבה 
יוקרתית המשלימה את חווית הטיסה המשולמת.  החל 
על,  אל  של  היוקרה  מחלקות  נוסעי  בפברואר  מה-1 
עלות  החזר  מקבלים  עסקים,  ומחלקת  ראשונה  מחלקה 
שווי  עד   PADANI ברשת  למימוש  הטיסה  כרטיס 
חדשות  להזמנות  תקף  המבצע  הקניה.  מערך   35% של 
בלבד ולכרטוסים החל מה 1.2.106 לרכישה ויציאות עד  
30.6.2016. תוקף מימוש ההטבה בחנויות פדני עד ה- 

31.8.2016. ההטבה תקפה לרכישה אחת בלבד. 

ארוחה טעימה במינימום 
זמן הכנה

חמה  למנה  יתנגד  מאיתנו  מי 
חם  קריספי  שניצל  של  ומפנקת 
לצד  אדמה  תפוחי  פירה  מצע  על 
טריים?  ירקות  או  אפונה  תוספת 
ב'הוד לבן' מזמינים אתכם ליהנות 

הכנה:  זמן  במינימום  ומשביעה  חמה  בשרית  מארוחה 
במיקרוגל,  או  במחבת  בתנור,  ענק  דק  שניצל  חממו 
בשלו תפוחי אדמה ומעכו אותם לפירה והוסיפו גם ירק 
מירקות  חי  סלט  או  עגבניות  ברוטב  אפונה  לתפריט: 
'הוד  של  השניצלים  מושלמת.  ארוחה  לכם  ויש  טריים, 
לבן' עשוי מבשר הודו משובח שמומלץ על ידי תזונאיות, 
ללא חומרים משמרים, ללא תוספת מונוסודיום גלוטמט 
של  מהדרין  בד"צ  כולסטרול.בהשגחת  דל  גם-  והוא 

הגר"א רובין.

'דובדבנים מסוכרים' 
'מעולים' 

עליכם  חושבת  'מעולה',  חברת 
חדשה  בבשורה  ועכשיו,  תמיד. 

מסוכרים'  'דובדבנים  למדפים: 
המתאפיינים  וטעימים   משובחים 

וכשרות  מצוינת  איכות  נפלא,  בטעם 
ה'דובדבנים  עם  החרדית.  העדה  בד"ץ  של  מהודרת 
המסוכרים' המעולים של חברת 'מעולה' ניתן לשדרג כל 
מאפה או קינוח, מעל עוגה מצופה קצפת ובתוך גלידה 
ביתית, ניתן לשלב גם עם יוגורט וגרנולה. ניתן להשיג 

בחנויות המובחרות.

חדר ילדים מתנה
מותג   HUGGIES
המוביל  החיתולים 
אותך  מזמין  בישראל, 
ילדים  בחדר  לזכות 

מעוצב מתנה. שווי הפרס כ – 12,000 ₪. מידי שבוע, ניתן 
אין"  "האוס  חברת  של  ילדים  או  תינוקות  בחדר  לזכות 
הכולל ארון, מיטה וכוורת מדפים. בנוסף, תהנה הזוכה 
מליווי צמוד של המעצבת ליאת גולדהבר ומהום סטיילינג 
שיעניקו  החדר  לעיצוב  משלימים  אלמנטים  מבחר  עם 
משתתפות   100 בנוסף,  ומיוחדת.  אישית  אווירה  לחדר 
יזכו בחיתולי האגיס מתנה. אז כיצד משתתפים במבצע? 
שומרים  האגיס,  חיתולי  ממגוון  אריזות  שלוש  רוכשים 
03- שמספרו:  לטלמסר  מחייגים  הקנייה,  חשבונית  את 
בלבד  שאלות   3 על  מהר  והכי  נכון  עונים   ,3739000
ויכולים לזכות. המבצע יתקיים בין התאריכים: א' באדר 

א '-  ג' באדר ב' תשע"ו   )10.2-13.3.16(

אפליקציית "מטפל קול יכול" 
סטודנטית בתכנית לימודי ריפוי בעיסוק 
פתחה  במבחר  חיפה  אוניברסיטת  של 
בעיסוק  למרפאות  ייחודית  אפליקציה 

המטפלות במטופלים שאינם דוברי עברית. האפליקציה 
ריפוי  מסלול  של  פרויקטים  הצגת  יום  במהלך  הוצגה 
תרגום  שמטרתה  האפליקציה  מבחר.  במכללת  בעיסוק 
לקהל  הוצגה  בעיסוק  מרפאות  של  טיפוליים  היגדים 
הטיפולי  ההיגד  את  מתרגמת  האפליקציה  באירוע. 
הרלוונטי לאחת משלוש השפות הבאות: אנגלית, רוסית 
וערבית" מסבירה גב' שלי מרכוס, העומדת בראש מסלול 
ריפוי בעיסוק של אוניברסיטת חיפה במבחר. סטודנטיות 
במסלול לריפוי בעיסוק במכללת מבחר זכאיות לתואר 
מטעם אוני' חיפה והן מבצעות תקופות הכשרה מעשית 
במגוון רחב מאד של מרכזים רפואיים וטיפוליים ברחבי 

הארץ. 

יריד ההייטק הגדול של ב"ב
איש  כ-400 
השתתפו ביריד 
מיוחד  טק  היי 
ידי  על  שנערך 
להכוון  המרכז 
של  תעסוקתי 
בני  עיריית 
בשבוע  ברק 

האחרון. היריד מתקיים זו השנה השנייה וזוכה להצלחה 
בתחום  המובילות  החברות  של  ולהשתתפות  מיוחדת 
ההייטק בישראל, אשר מזהים את ההזדמנות לאתר ביריד 
את כוח העבודה החרדי המצטיין באיכותו הגבוהה. ביריד 
ניסיון מעשי  שיועד מלכתחילה לבעלי תעודה או בעלי 
במרכז  ונשים  לגברים  נפרדות  בשעות  ונערך  בהייטק 
הירדן  ברחוב  ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון 
 ,TEAM מלם  פוינט,  צ'ק   ,IBM החברות:  השתתפו 
 ,ONE ,יונילינק מטריקס,  מערכות,  גב  טכנולוגיות,  נס 
תעסוקתי  להכוון  במרכז  והיפוטק.  טסנט  רייצ'יפ, 
פועלים במגוון ערוצים המותאמים לציבור החרדי בכדי 
מהגדולים  עבודה  במקומות  איכותיות  להשמות  להגיע 
התאמה  על  לוותר  מבלי  הישראלי  במשק  והנחשבים 

מלאה של מקום העבודה לעובד החרדי.

'נפגשים במזרחי טפחות'
טפחות  מזרחי  בנק 
ממשיך להציע פעילויות 
ומעשירות  חווייתיות 
במסגרת  הקהילה  למען 
הקהילתית:  הפעילות 
במזרחי  "נפגשים 
בסניף  והפעם  טפחות", 
עם  ברק  בבני  טרפון 
של  המצוינת  הרצאתו 

הרב אהרן מרגלית בנושא תקשורת חיובית בין בני הזוג 
והילדים. הרצאה לנשים בלבד. הפעילויות פתוחות לקהל 
בפעילות  ההשתתפות  הבנק.  ללקוחות  רק  ולא  הרחב 
של  האתר  דרך  מראש  הרשמה  מחייבת  אך  עלות,  ללא 
הבנק www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim.  או 

בטלפון 077-6004060

מונה דקן הפקולטה למשפטים בקריה באונו
הדין  מעורכי  אלבשן,  יובל  פרופ' 
מונה  בישראל,  הבולטים  החברתיים 
למשפטים  הפקולטה  דקן  לתפקיד 
בפעם  מדובר  אונו.  האקדמית  בקריה 
למשפטים  דקן  שמונה  הראשונה 
חברתית  מעשייה  שמגיע  בישראל 
האחרונות  השנים  בשלוש  ציבורית. 
חברתי  לפיתוח  כדקן  אלבשן  שימש 
במסגרת  אונו.  האקדמית  בקריה 

תפקידו המשיך להוביל קו של עשייה חברתית וציבורית 
כה  עד  פרסם  אלבשן  האקדמית.  הקריה  לרוח  בהתאם 
"זרים  מצדה",  "תיק  המכר  רבי  ובהם   – ספרים  שמונה 
פלורה".  ו"תמיד  העשוקים"  "פרקליטי  במשפט", 
כוללת  אונו  האקדמית  הקריה  של  למשפטים  הפקולטה 
ושני  ובירושלים  יהודה  באור  חרדיים  קמפוסים  שני 

קמפוסים כלליים בקריית אונו ובירושלים.

מכבי בקרית גת
נמצאים  בפרט  החרדי  והציבור  בכלל  גת  קרית  העיר 
בתהליך התפתחות אדיר במסגרת תנופת בניה מאסיבית 
שקיימת הן בקריה החרדית בעקבות כך העיר תכפיל את 
נמצאת  בריאות  שירותי  מכבי  הקרובות.  בשנים  עצמה 
במקום מרכזי ביותר, עם תנופת פיתוח מאסיבית, כאשר 
בשנה האחרונה נפתח סניף רמות דוד במרכזה של הקריה 
החרדית החדשה ובו כל שירותי הרפואה וכן בית מרקחת 
גדול ומרווח, כאשר במקביל נשאר הסניף בקריה הישנה 
עם כל השירותים הנצרכים לקהילה. במסגרת הפעילות 
מכבי קיימה בשנה האחרונה תוכנית קידום בריאות בשם 
קידום  סדנאות  סדרת   - לבריאותך"  "חרדים  פרויקט 

בריאות המתקיימות מידי חודש.

מעל 8000 אלפים הצטרפו 
שירותי  מכבי 
במחוז  בריאות 
ם  י ל ש ו ר י
ה  ל פ ש ה ו
בתנופת  נמצאת 
וצמיחה  פיתוח 
רבים  וסניפים 
נפתחו לאחרונה 

הרפואה  שירותי  הורחבו  וכן  שמש  ובבית  בירושלים 
מתכנסים  הפעילות  במסגרת  במחוז,  השונות  בערים 
מידי חודש כלל מתאמי קשרי הקהילה ממחוז ירושלים 
עם הנהלת המחוז על מנת לבחון דרכי פעילות נוספים, 
לשפר ולייעל את השירות לחברי מכבי במחוז ירושלים. 
הצטרף  לשץ  גידי  מר  והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
לישיבת עבודה מיוחדת של מתאמי קשרי הקהילה במחוז 

ירושלים והביע הערכתו הרבה על פעילותם המסורה.

מדעני Clinique בשיתוף רופאי עור ומהנדסים 
שוויצרים משיקים את המברשת החשמלית 

הנטענת לניקוי עור הפנים שעושה אתכל 
ההבדל! העור קורן יותר, צח יותר 

ובעל יכולת לספוג את 
תכשירי הלחות ביעילות 
גבוהה יותר. להשיג רק 

בסניפי סופר-פארם ובאונליין
 www.clinique.co.il 

מחיר: 499 ₪

6hila@kav-itonut.co.il - עריכה: הילה פלאח

מתחדשים צרכנות
 Aussie מותג השיער האוסטרלי

 Frizz Miracle משיק: סדרת
בתוספת תמצית אלוורה לשיער 

נעים כמו משי ללא חשמל סטטי. 
בסדרה: שמפו, מרכך ומסיכת 

קסם. מחירים: 34.90 ₪ - 44.90 ₪

קרליין  במבצעים ארציים במהלך חודש 
פברואר 2016: סדרת ריבייבל לחיזוק 

ומיצוק עור בוגר ב-100 ₪ ליחידה. 
צלליות מונו - 29.90 ₪, שפתוני 

קולורמאט –  64.90 ₪, 
קולור גלוס - 29.90 ₪, 

עפרונות עיניים/שפתיים- 
2 ב- 40 ₪ ועוד. 

תוקף: 1-29.2.2016 
להשיג ברשתות הפארם 

ניוואה משיקה תחליב 
רחצה המכיל חמאת 
שיאה לעור חלק ונעים 
עם רמת PH המותאמת 
לחומציות הטבעית של 
העור, סובלני לעור 
והיפו אלרגני. 
מחיר: 27 ₪

 PUPA – מותג האיפור האיטלקי
גאה להשיק את המייק אפ החדש 

Pupa Made To Last עמיד 
לאורך זמן ומעניק מראה טבעי 
מאט, ללא שומן, למגע קטיפתי 

ורעננות מדהימה. במחיר מיוחד 
קבוע של 79 ₪ 

מחיר מחירון מלא 189 ₪ 

 False Lash Superstar משיקה:   L'OREAL PARIS
המעניק פריימר  הראשון-  שלבים:  שני  בעלת   מסקרה 
 נפח לריסים, השני- סיבים שחורים המאריכים וצובעים
את הריסים. מחיר השקה לחודש פברואר -2016 60 ₪ 
ליינר   + 136 ₪(. מבצע מיוחד: מסקרה  בלבד, )במקום 

ב- 89.90 ₪ בלבד

 Bubble -שטראוס מים משיקה את ה
Button באמצעות חברת KWIK כדי 

לאפשר הזמנת 
מיכלי CO2 בלחיצת 

כפתור ויוצאת 
לפיילוט בחודש מרץ. 
הכפתור יינתן בחינם 

ל-500 לקוחות 
החברה בעלי  תמי 4 

Bubble Bar

רשת דלתא במבצע יום 
המשפחה: פיג'מות 
נשים וגברים

 ב-89.90 ₪, 
קולקציית פוטר לילדים

 29.90 ₪ ובנוסף לחברי 
מועדון: קונים ב-500 ₪, 
משלמים 200 ₪ )מהמחיר 
המלא( המבצע עד ה- 13.2.16

 BABYBJÖRN טרמפולינה לתינוק של
המפתחת כישורים מוטוריים ואיזון 

הפועלת על תנודות עצמאיות בלבד. 
715 ₪ עבור הדגם הקלאסי 815 ₪ 
עבור בד כותנה אורגני / דמוי רשת. 

משווק ומיוצג בלעדית בישראל 
על ידי בוגבו ישראל בע"מ

חברת ליב אורגניק, 
ממשיכה להציג 

חדשנות ומשיקה 
את היוגורט הראשון 
בישראל שהוא נטול 
לקטוז בשני טעמים: 

טבעי וסילאן. מחיר 
:12.90 ₪ ל- 250 מ"ל. 

כשרות: 
הרב ישי סמואל 

רמת הגולן

המותג הוותיק נקה 7 יוצא במהלך מיתוג מחדש 
במסגרתו מרעננים את כל שורות 

המוצרים הכוללים שמפו, 
תחליבי רחצה, סבונים 

מוצקים וסבוני ידיים בפורמולות 
חדשניות ועיצוב ויזואלי חדש. 

לרגל ההשקה,  ניתן להשיג 
ברשתות השיווק והפארם 

במחירים מיוחדים

קבוצת מאפיות ברמן מרחיבה את מגוון 
העוגות והמאפים ומשיקה: מאפה שמרים 
נימוח במילוי פרג או במילוי וניל, 
עוגת קראנץ' בשילוב שוקולד 
עשיר או בשילוב אגוזים וקינמון. 
ולראשונה בברמן: "ענקיות"- מאפה 
אישי גדול עם נטיפי שוקולד עשיר, 
גרנולה או שוקוצ'יפס

 WELEDA מותג הטיפוח
משיק: תחליב רחצה 
לבנדר לרחצה, הזנה 
והרגעת העור בניחוח 
לבנדר משכר. 
מחיר לצרכן:

 49.90 ₪ לתכולת: 
200 מ"ל

 Calvin Klein מותג השעונים
משיק: קולקציית שעוני נשים 
לאביב 2016 הכוללת בתוכה 
 Class, Drift :שלוש סדרות
ו- Step כשגוף השעון עשוי 

מנירוסטה מלוטשת בצבעי זהב, 
כסף או זהב ורוד. טווח מחירים: 

1,605 ₪- 2,135 ₪ להשיג 
ברשת חנויות אימפרס ובחנויות 

המובחרות 

SUNDAY מבית סופר-פארם משיק 
מוצרים לטיפוח וניקיון הבית: מרכך כביסה 
מרוכז במגוון ניחוחות )14.90 ₪(,

מגבונים לריכוך ובישום כביסה 
)8.90 ₪( ושקיות עם זיפר 
כפול למגוון שימושים 
ובשני גדלים )12.90 ₪(

 'MAM' מותג מוצרי התינוקות
משיק מגן חדש מסיליקון רך 

וחלק המסייע להנקה טבעית, מגן 
על פציעה או כאב, בעיצוב מיוחד, 

דק מאוד למגע מקסימלי עם 
העור. מחיר: 50 ₪ )לזוג באריזה( 

להשיג ברשתות הפארם

חדש בתבליני פרג: מי זהר ומי ורדים 
לשדרוג האפייה, הניחוחות 
והטעם. מחיר 
לבקבוק: 20 ₪ 

'טפרברג' ממליצה על 
 VISION סדרת היינות
– בתרגום חופשי "חזון", 
יינות צעירים ורעננים, 
לבנים ואדומים, מכרמי 
היקב אשר בשפלת 
יהודה

רהיטים עם מטענים סלולריים אלחוטיים
חדשה  קולקציה  משיקה  איקאה 
אלחוטיים  מטענים  עם  רהיטים  של 
מטעני  את  ההופכים  משולבים, 
יותר,  הרבה  לזמינים  הניידים  הטלפון 
מעוצבים  וכמובן,  לעין,  נראים  פחות 
ואסתטיים. מעתה, כל שעליכם לעשות 
הוא להניח את הטלפון הנייד על סימן 
הפלוס. וזהו. כל המטענים האלחוטיים 
מגיעים עם כבל USB ומאפשרים טעינה 

מותאמים  המטענים  בו-זמנית.  מכשירים  מספר  של 
לשימוש טלפונים ניידים רבים, כאשר איקאה מציעה גם 
 QI כיסויים למגוון דגמים נוספים המשלבים טכנולוגית

להטענה סלולרית.

תכשיטי פדני 
מעניקים לטסים

התכשיטים  ורשת  על  אל 
 ,PADANI פדני  המובילה 

ויוקרתי  שיווקי  פעולה  בשיתוף  לראשונה  יוצאות 
ומעניקות ללקוחות מחלקות היוקרה של אל-על הטבה 
יוקרתית המשלימה את חווית הטיסה המשולמת.  החל 
על,  אל  של  היוקרה  מחלקות  נוסעי  בפברואר  מה-1 
עלות  החזר  מקבלים  עסקים,  ומחלקת  ראשונה  מחלקה 
שווי  עד   PADANI ברשת  למימוש  הטיסה  כרטיס 
חדשות  להזמנות  תקף  המבצע  הקניה.  מערך   35% של 
בלבד ולכרטוסים החל מה 1.2.106 לרכישה ויציאות עד  
30.6.2016. תוקף מימוש ההטבה בחנויות פדני עד ה- 

31.8.2016. ההטבה תקפה לרכישה אחת בלבד. 

ארוחה טעימה במינימום 
זמן הכנה

חמה  למנה  יתנגד  מאיתנו  מי 
חם  קריספי  שניצל  של  ומפנקת 
לצד  אדמה  תפוחי  פירה  מצע  על 
טריים?  ירקות  או  אפונה  תוספת 
ב'הוד לבן' מזמינים אתכם ליהנות 

הכנה:  זמן  במינימום  ומשביעה  חמה  בשרית  מארוחה 
במיקרוגל,  או  במחבת  בתנור,  ענק  דק  שניצל  חממו 
בשלו תפוחי אדמה ומעכו אותם לפירה והוסיפו גם ירק 
מירקות  חי  סלט  או  עגבניות  ברוטב  אפונה  לתפריט: 
'הוד  של  השניצלים  מושלמת.  ארוחה  לכם  ויש  טריים, 
לבן' עשוי מבשר הודו משובח שמומלץ על ידי תזונאיות, 
ללא חומרים משמרים, ללא תוספת מונוסודיום גלוטמט 
של  מהדרין  בד"צ  כולסטרול.בהשגחת  דל  גם-  והוא 

הגר"א רובין.

'דובדבנים מסוכרים' 
'מעולים' 

עליכם  חושבת  'מעולה',  חברת 
חדשה  בבשורה  ועכשיו,  תמיד. 

מסוכרים'  'דובדבנים  למדפים: 
המתאפיינים  וטעימים   משובחים 

וכשרות  מצוינת  איכות  נפלא,  בטעם 
ה'דובדבנים  עם  החרדית.  העדה  בד"ץ  של  מהודרת 
המסוכרים' המעולים של חברת 'מעולה' ניתן לשדרג כל 
מאפה או קינוח, מעל עוגה מצופה קצפת ובתוך גלידה 
ביתית, ניתן לשלב גם עם יוגורט וגרנולה. ניתן להשיג 

בחנויות המובחרות.

חדר ילדים מתנה
מותג   HUGGIES
המוביל  החיתולים 
אותך  מזמין  בישראל, 
ילדים  בחדר  לזכות 

מעוצב מתנה. שווי הפרס כ – 12,000 ₪. מידי שבוע, ניתן 
אין"  "האוס  חברת  של  ילדים  או  תינוקות  בחדר  לזכות 
הכולל ארון, מיטה וכוורת מדפים. בנוסף, תהנה הזוכה 
מליווי צמוד של המעצבת ליאת גולדהבר ומהום סטיילינג 
שיעניקו  החדר  לעיצוב  משלימים  אלמנטים  מבחר  עם 
משתתפות   100 בנוסף,  ומיוחדת.  אישית  אווירה  לחדר 
יזכו בחיתולי האגיס מתנה. אז כיצד משתתפים במבצע? 
שומרים  האגיס,  חיתולי  ממגוון  אריזות  שלוש  רוכשים 
03- שמספרו:  לטלמסר  מחייגים  הקנייה,  חשבונית  את 
בלבד  שאלות   3 על  מהר  והכי  נכון  עונים   ,3739000
ויכולים לזכות. המבצע יתקיים בין התאריכים: א' באדר 

א '-  ג' באדר ב' תשע"ו   )10.2-13.3.16(

אפליקציית "מטפל קול יכול" 
סטודנטית בתכנית לימודי ריפוי בעיסוק 
פתחה  במבחר  חיפה  אוניברסיטת  של 
בעיסוק  למרפאות  ייחודית  אפליקציה 

המטפלות במטופלים שאינם דוברי עברית. האפליקציה 
ריפוי  מסלול  של  פרויקטים  הצגת  יום  במהלך  הוצגה 
תרגום  שמטרתה  האפליקציה  מבחר.  במכללת  בעיסוק 
לקהל  הוצגה  בעיסוק  מרפאות  של  טיפוליים  היגדים 
הטיפולי  ההיגד  את  מתרגמת  האפליקציה  באירוע. 
הרלוונטי לאחת משלוש השפות הבאות: אנגלית, רוסית 
וערבית" מסבירה גב' שלי מרכוס, העומדת בראש מסלול 
ריפוי בעיסוק של אוניברסיטת חיפה במבחר. סטודנטיות 
במסלול לריפוי בעיסוק במכללת מבחר זכאיות לתואר 
מטעם אוני' חיפה והן מבצעות תקופות הכשרה מעשית 
במגוון רחב מאד של מרכזים רפואיים וטיפוליים ברחבי 

הארץ. 

יריד ההייטק הגדול של ב"ב
איש  כ-400 
השתתפו ביריד 
מיוחד  טק  היי 
ידי  על  שנערך 
להכוון  המרכז 
של  תעסוקתי 
בני  עיריית 
בשבוע  ברק 

האחרון. היריד מתקיים זו השנה השנייה וזוכה להצלחה 
בתחום  המובילות  החברות  של  ולהשתתפות  מיוחדת 
ההייטק בישראל, אשר מזהים את ההזדמנות לאתר ביריד 
את כוח העבודה החרדי המצטיין באיכותו הגבוהה. ביריד 
ניסיון מעשי  שיועד מלכתחילה לבעלי תעודה או בעלי 
במרכז  ונשים  לגברים  נפרדות  בשעות  ונערך  בהייטק 
הירדן  ברחוב  ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון 
 ,TEAM מלם  פוינט,  צ'ק   ,IBM החברות:  השתתפו 
 ,ONE ,יונילינק מטריקס,  מערכות,  גב  טכנולוגיות,  נס 
תעסוקתי  להכוון  במרכז  והיפוטק.  טסנט  רייצ'יפ, 
פועלים במגוון ערוצים המותאמים לציבור החרדי בכדי 
מהגדולים  עבודה  במקומות  איכותיות  להשמות  להגיע 
התאמה  על  לוותר  מבלי  הישראלי  במשק  והנחשבים 

מלאה של מקום העבודה לעובד החרדי.

'נפגשים במזרחי טפחות'
טפחות  מזרחי  בנק 
ממשיך להציע פעילויות 
ומעשירות  חווייתיות 
במסגרת  הקהילה  למען 
הקהילתית:  הפעילות 
במזרחי  "נפגשים 
בסניף  והפעם  טפחות", 
עם  ברק  בבני  טרפון 
של  המצוינת  הרצאתו 

הרב אהרן מרגלית בנושא תקשורת חיובית בין בני הזוג 
והילדים. הרצאה לנשים בלבד. הפעילויות פתוחות לקהל 
בפעילות  ההשתתפות  הבנק.  ללקוחות  רק  ולא  הרחב 
של  האתר  דרך  מראש  הרשמה  מחייבת  אך  עלות,  ללא 
הבנק www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim.  או 

בטלפון 077-6004060

מונה דקן הפקולטה למשפטים בקריה באונו
הדין  מעורכי  אלבשן,  יובל  פרופ' 
מונה  בישראל,  הבולטים  החברתיים 
למשפטים  הפקולטה  דקן  לתפקיד 
בפעם  מדובר  אונו.  האקדמית  בקריה 
למשפטים  דקן  שמונה  הראשונה 
חברתית  מעשייה  שמגיע  בישראל 
האחרונות  השנים  בשלוש  ציבורית. 
חברתי  לפיתוח  כדקן  אלבשן  שימש 
במסגרת  אונו.  האקדמית  בקריה 

תפקידו המשיך להוביל קו של עשייה חברתית וציבורית 
כה  עד  פרסם  אלבשן  האקדמית.  הקריה  לרוח  בהתאם 
"זרים  מצדה",  "תיק  המכר  רבי  ובהם   – ספרים  שמונה 
פלורה".  ו"תמיד  העשוקים"  "פרקליטי  במשפט", 
כוללת  אונו  האקדמית  הקריה  של  למשפטים  הפקולטה 
ושני  ובירושלים  יהודה  באור  חרדיים  קמפוסים  שני 

קמפוסים כלליים בקריית אונו ובירושלים.

מכבי בקרית גת
נמצאים  בפרט  החרדי  והציבור  בכלל  גת  קרית  העיר 
בתהליך התפתחות אדיר במסגרת תנופת בניה מאסיבית 
שקיימת הן בקריה החרדית בעקבות כך העיר תכפיל את 
נמצאת  בריאות  שירותי  מכבי  הקרובות.  בשנים  עצמה 
במקום מרכזי ביותר, עם תנופת פיתוח מאסיבית, כאשר 
בשנה האחרונה נפתח סניף רמות דוד במרכזה של הקריה 
החרדית החדשה ובו כל שירותי הרפואה וכן בית מרקחת 
גדול ומרווח, כאשר במקביל נשאר הסניף בקריה הישנה 
עם כל השירותים הנצרכים לקהילה. במסגרת הפעילות 
מכבי קיימה בשנה האחרונה תוכנית קידום בריאות בשם 
קידום  סדנאות  סדרת   - לבריאותך"  "חרדים  פרויקט 

בריאות המתקיימות מידי חודש.

מעל 8000 אלפים הצטרפו 
שירותי  מכבי 
במחוז  בריאות 
ם  י ל ש ו ר י
ה  ל פ ש ה ו
בתנופת  נמצאת 
וצמיחה  פיתוח 
רבים  וסניפים 
נפתחו לאחרונה 

הרפואה  שירותי  הורחבו  וכן  שמש  ובבית  בירושלים 
מתכנסים  הפעילות  במסגרת  במחוז,  השונות  בערים 
מידי חודש כלל מתאמי קשרי הקהילה ממחוז ירושלים 
עם הנהלת המחוז על מנת לבחון דרכי פעילות נוספים, 
לשפר ולייעל את השירות לחברי מכבי במחוז ירושלים. 
הצטרף  לשץ  גידי  מר  והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
לישיבת עבודה מיוחדת של מתאמי קשרי הקהילה במחוז 

ירושלים והביע הערכתו הרבה על פעילותם המסורה.

מדעני Clinique בשיתוף רופאי עור ומהנדסים 
שוויצרים משיקים את המברשת החשמלית 

הנטענת לניקוי עור הפנים שעושה אתכל 
ההבדל! העור קורן יותר, צח יותר 

ובעל יכולת לספוג את 
תכשירי הלחות ביעילות 
גבוהה יותר. להשיג רק 

בסניפי סופר-פארם ובאונליין
 www.clinique.co.il 

מחיר: 499 ₪
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מתחדשים צרכנות
 Aussie מותג השיער האוסטרלי

 Frizz Miracle משיק: סדרת
בתוספת תמצית אלוורה לשיער 

נעים כמו משי ללא חשמל סטטי. 
בסדרה: שמפו, מרכך ומסיכת 

קסם. מחירים: 34.90 ₪ - 44.90 ₪

קרליין  במבצעים ארציים במהלך חודש 
פברואר 2016: סדרת ריבייבל לחיזוק 

ומיצוק עור בוגר ב-100 ₪ ליחידה. 
צלליות מונו - 29.90 ₪, שפתוני 

קולורמאט –  64.90 ₪, 
קולור גלוס - 29.90 ₪, 

עפרונות עיניים/שפתיים- 
2 ב- 40 ₪ ועוד. 

תוקף: 1-29.2.2016 
להשיג ברשתות הפארם 

ניוואה משיקה תחליב 
רחצה המכיל חמאת 
שיאה לעור חלק ונעים 
עם רמת PH המותאמת 
לחומציות הטבעית של 
העור, סובלני לעור 
והיפו אלרגני. 
מחיר: 27 ₪

 PUPA – מותג האיפור האיטלקי
גאה להשיק את המייק אפ החדש 

Pupa Made To Last עמיד 
לאורך זמן ומעניק מראה טבעי 
מאט, ללא שומן, למגע קטיפתי 

ורעננות מדהימה. במחיר מיוחד 
קבוע של 79 ₪ 

מחיר מחירון מלא 189 ₪ 

 False Lash Superstar משיקה:   L'OREAL PARIS
המעניק פריימר  הראשון-  שלבים:  שני  בעלת   מסקרה 
 נפח לריסים, השני- סיבים שחורים המאריכים וצובעים

את הריסים. מחיר השקה לחודש פברואר -2016 60 ₪ 
ליינר   + 136 ₪(. מבצע מיוחד: מסקרה  בלבד, )במקום 

ב- 89.90 ₪ בלבד

 Bubble -שטראוס מים משיקה את ה
Button באמצעות חברת KWIK כדי 

לאפשר הזמנת 
מיכלי CO2 בלחיצת 

כפתור ויוצאת 
לפיילוט בחודש מרץ. 
הכפתור יינתן בחינם 

ל-500 לקוחות 
החברה בעלי  תמי 4 

Bubble Bar

רשת דלתא במבצע יום 
המשפחה: פיג'מות 
נשים וגברים

 ב-89.90 ₪, 
קולקציית פוטר לילדים

 29.90 ₪ ובנוסף לחברי 
מועדון: קונים ב-500 ₪, 
משלמים 200 ₪ )מהמחיר 
המלא( המבצע עד ה- 13.2.16

 BABYBJÖRN טרמפולינה לתינוק של
המפתחת כישורים מוטוריים ואיזון 

הפועלת על תנודות עצמאיות בלבד. 
715 ₪ עבור הדגם הקלאסי 815 ₪ 
עבור בד כותנה אורגני / דמוי רשת. 

משווק ומיוצג בלעדית בישראל 
על ידי בוגבו ישראל בע"מ

חברת ליב אורגניק, 
ממשיכה להציג 

חדשנות ומשיקה 
את היוגורט הראשון 
בישראל שהוא נטול 
לקטוז בשני טעמים: 

טבעי וסילאן. מחיר 
:12.90 ₪ ל- 250 מ"ל. 

כשרות: 
הרב ישי סמואל 

רמת הגולן

המותג הוותיק נקה 7 יוצא במהלך מיתוג מחדש 
במסגרתו מרעננים את כל שורות 

המוצרים הכוללים שמפו, 
תחליבי רחצה, סבונים 

מוצקים וסבוני ידיים בפורמולות 
חדשניות ועיצוב ויזואלי חדש. 

לרגל ההשקה,  ניתן להשיג 
ברשתות השיווק והפארם 

במחירים מיוחדים

קבוצת מאפיות ברמן מרחיבה את מגוון 
העוגות והמאפים ומשיקה: מאפה שמרים 
נימוח במילוי פרג או במילוי וניל, 
עוגת קראנץ' בשילוב שוקולד 
עשיר או בשילוב אגוזים וקינמון. 
ולראשונה בברמן: "ענקיות"- מאפה 
אישי גדול עם נטיפי שוקולד עשיר, 
גרנולה או שוקוצ'יפס

 WELEDA מותג הטיפוח
משיק: תחליב רחצה 
לבנדר לרחצה, הזנה 
והרגעת העור בניחוח 
לבנדר משכר. 
מחיר לצרכן:

 49.90 ₪ לתכולת: 
200 מ"ל

 Calvin Klein מותג השעונים
משיק: קולקציית שעוני נשים 
לאביב 2016 הכוללת בתוכה 
 Class, Drift :שלוש סדרות
ו- Step כשגוף השעון עשוי 

מנירוסטה מלוטשת בצבעי זהב, 
כסף או זהב ורוד. טווח מחירים: 

1,605 ₪- 2,135 ₪ להשיג 
ברשת חנויות אימפרס ובחנויות 

המובחרות 

SUNDAY מבית סופר-פארם משיק 
מוצרים לטיפוח וניקיון הבית: מרכך כביסה 
מרוכז במגוון ניחוחות )14.90 ₪(,

מגבונים לריכוך ובישום כביסה 
)8.90 ₪( ושקיות עם זיפר 
כפול למגוון שימושים 
ובשני גדלים )12.90 ₪(

 'MAM' מותג מוצרי התינוקות
משיק מגן חדש מסיליקון רך 

וחלק המסייע להנקה טבעית, מגן 
על פציעה או כאב, בעיצוב מיוחד, 

דק מאוד למגע מקסימלי עם 
העור. מחיר: 50 ₪ )לזוג באריזה( 

להשיג ברשתות הפארם

חדש בתבליני פרג: מי זהר ומי ורדים 
לשדרוג האפייה, הניחוחות 
והטעם. מחיר 
לבקבוק: 20 ₪ 

'טפרברג' ממליצה על 
 VISION סדרת היינות
– בתרגום חופשי "חזון", 
יינות צעירים ורעננים, 
לבנים ואדומים, מכרמי 
היקב אשר בשפלת 
יהודה

רהיטים עם מטענים סלולריים אלחוטיים
חדשה  קולקציה  משיקה  איקאה 
אלחוטיים  מטענים  עם  רהיטים  של 
מטעני  את  ההופכים  משולבים, 
יותר,  הרבה  לזמינים  הניידים  הטלפון 
מעוצבים  וכמובן,  לעין,  נראים  פחות 
ואסתטיים. מעתה, כל שעליכם לעשות 
הוא להניח את הטלפון הנייד על סימן 
הפלוס. וזהו. כל המטענים האלחוטיים 
מגיעים עם כבל USB ומאפשרים טעינה 

מותאמים  המטענים  בו-זמנית.  מכשירים  מספר  של 
לשימוש טלפונים ניידים רבים, כאשר איקאה מציעה גם 
 QI כיסויים למגוון דגמים נוספים המשלבים טכנולוגית

להטענה סלולרית.

תכשיטי פדני 
מעניקים לטסים

התכשיטים  ורשת  על  אל 
 ,PADANI פדני  המובילה 

ויוקרתי  שיווקי  פעולה  בשיתוף  לראשונה  יוצאות 
ומעניקות ללקוחות מחלקות היוקרה של אל-על הטבה 
יוקרתית המשלימה את חווית הטיסה המשולמת.  החל 
על,  אל  של  היוקרה  מחלקות  נוסעי  בפברואר  מה-1 
עלות  החזר  מקבלים  עסקים,  ומחלקת  ראשונה  מחלקה 
שווי  עד   PADANI ברשת  למימוש  הטיסה  כרטיס 
חדשות  להזמנות  תקף  המבצע  הקניה.  מערך   35% של 
בלבד ולכרטוסים החל מה 1.2.106 לרכישה ויציאות עד  
30.6.2016. תוקף מימוש ההטבה בחנויות פדני עד ה- 

31.8.2016. ההטבה תקפה לרכישה אחת בלבד. 

ארוחה טעימה במינימום 
זמן הכנה

חמה  למנה  יתנגד  מאיתנו  מי 
חם  קריספי  שניצל  של  ומפנקת 
לצד  אדמה  תפוחי  פירה  מצע  על 
טריים?  ירקות  או  אפונה  תוספת 
ב'הוד לבן' מזמינים אתכם ליהנות 

הכנה:  זמן  במינימום  ומשביעה  חמה  בשרית  מארוחה 
במיקרוגל,  או  במחבת  בתנור,  ענק  דק  שניצל  חממו 
בשלו תפוחי אדמה ומעכו אותם לפירה והוסיפו גם ירק 
מירקות  חי  סלט  או  עגבניות  ברוטב  אפונה  לתפריט: 
'הוד  של  השניצלים  מושלמת.  ארוחה  לכם  ויש  טריים, 
לבן' עשוי מבשר הודו משובח שמומלץ על ידי תזונאיות, 
ללא חומרים משמרים, ללא תוספת מונוסודיום גלוטמט 
של  מהדרין  בד"צ  כולסטרול.בהשגחת  דל  גם-  והוא 

הגר"א רובין.

'דובדבנים מסוכרים' 
'מעולים' 

עליכם  חושבת  'מעולה',  חברת 
חדשה  בבשורה  ועכשיו,  תמיד. 

מסוכרים'  'דובדבנים  למדפים: 
המתאפיינים  וטעימים   משובחים 

וכשרות  מצוינת  איכות  נפלא,  בטעם 
ה'דובדבנים  עם  החרדית.  העדה  בד"ץ  של  מהודרת 
המסוכרים' המעולים של חברת 'מעולה' ניתן לשדרג כל 
מאפה או קינוח, מעל עוגה מצופה קצפת ובתוך גלידה 
ביתית, ניתן לשלב גם עם יוגורט וגרנולה. ניתן להשיג 

בחנויות המובחרות.

חדר ילדים מתנה
מותג   HUGGIES
המוביל  החיתולים 
אותך  מזמין  בישראל, 
ילדים  בחדר  לזכות 

מעוצב מתנה. שווי הפרס כ – 12,000 ₪. מידי שבוע, ניתן 
אין"  "האוס  חברת  של  ילדים  או  תינוקות  בחדר  לזכות 
הכולל ארון, מיטה וכוורת מדפים. בנוסף, תהנה הזוכה 
מליווי צמוד של המעצבת ליאת גולדהבר ומהום סטיילינג 
שיעניקו  החדר  לעיצוב  משלימים  אלמנטים  מבחר  עם 
משתתפות   100 בנוסף,  ומיוחדת.  אישית  אווירה  לחדר 
יזכו בחיתולי האגיס מתנה. אז כיצד משתתפים במבצע? 
שומרים  האגיס,  חיתולי  ממגוון  אריזות  שלוש  רוכשים 
03- שמספרו:  לטלמסר  מחייגים  הקנייה,  חשבונית  את 
בלבד  שאלות   3 על  מהר  והכי  נכון  עונים   ,3739000
ויכולים לזכות. המבצע יתקיים בין התאריכים: א' באדר 

א '-  ג' באדר ב' תשע"ו   )10.2-13.3.16(

אפליקציית "מטפל קול יכול" 
סטודנטית בתכנית לימודי ריפוי בעיסוק 
פתחה  במבחר  חיפה  אוניברסיטת  של 
בעיסוק  למרפאות  ייחודית  אפליקציה 

המטפלות במטופלים שאינם דוברי עברית. האפליקציה 
ריפוי  מסלול  של  פרויקטים  הצגת  יום  במהלך  הוצגה 
תרגום  שמטרתה  האפליקציה  מבחר.  במכללת  בעיסוק 
לקהל  הוצגה  בעיסוק  מרפאות  של  טיפוליים  היגדים 
הטיפולי  ההיגד  את  מתרגמת  האפליקציה  באירוע. 
הרלוונטי לאחת משלוש השפות הבאות: אנגלית, רוסית 
וערבית" מסבירה גב' שלי מרכוס, העומדת בראש מסלול 
ריפוי בעיסוק של אוניברסיטת חיפה במבחר. סטודנטיות 
במסלול לריפוי בעיסוק במכללת מבחר זכאיות לתואר 
מטעם אוני' חיפה והן מבצעות תקופות הכשרה מעשית 
במגוון רחב מאד של מרכזים רפואיים וטיפוליים ברחבי 

הארץ. 

יריד ההייטק הגדול של ב"ב
איש  כ-400 
השתתפו ביריד 
מיוחד  טק  היי 
ידי  על  שנערך 
להכוון  המרכז 
של  תעסוקתי 
בני  עיריית 
בשבוע  ברק 

האחרון. היריד מתקיים זו השנה השנייה וזוכה להצלחה 
בתחום  המובילות  החברות  של  ולהשתתפות  מיוחדת 
ההייטק בישראל, אשר מזהים את ההזדמנות לאתר ביריד 
את כוח העבודה החרדי המצטיין באיכותו הגבוהה. ביריד 
ניסיון מעשי  שיועד מלכתחילה לבעלי תעודה או בעלי 
במרכז  ונשים  לגברים  נפרדות  בשעות  ונערך  בהייטק 
הירדן  ברחוב  ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון 
 ,TEAM מלם  פוינט,  צ'ק   ,IBM החברות:  השתתפו 
 ,ONE ,יונילינק מטריקס,  מערכות,  גב  טכנולוגיות,  נס 
תעסוקתי  להכוון  במרכז  והיפוטק.  טסנט  רייצ'יפ, 
פועלים במגוון ערוצים המותאמים לציבור החרדי בכדי 
מהגדולים  עבודה  במקומות  איכותיות  להשמות  להגיע 
התאמה  על  לוותר  מבלי  הישראלי  במשק  והנחשבים 

מלאה של מקום העבודה לעובד החרדי.

'נפגשים במזרחי טפחות'
טפחות  מזרחי  בנק 
ממשיך להציע פעילויות 
ומעשירות  חווייתיות 
במסגרת  הקהילה  למען 
הקהילתית:  הפעילות 
במזרחי  "נפגשים 
בסניף  והפעם  טפחות", 
עם  ברק  בבני  טרפון 
של  המצוינת  הרצאתו 

הרב אהרן מרגלית בנושא תקשורת חיובית בין בני הזוג 
והילדים. הרצאה לנשים בלבד. הפעילויות פתוחות לקהל 
בפעילות  ההשתתפות  הבנק.  ללקוחות  רק  ולא  הרחב 
של  האתר  דרך  מראש  הרשמה  מחייבת  אך  עלות,  ללא 
הבנק www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim.  או 

בטלפון 077-6004060

מונה דקן הפקולטה למשפטים בקריה באונו
הדין  מעורכי  אלבשן,  יובל  פרופ' 
מונה  בישראל,  הבולטים  החברתיים 
למשפטים  הפקולטה  דקן  לתפקיד 
בפעם  מדובר  אונו.  האקדמית  בקריה 
למשפטים  דקן  שמונה  הראשונה 
חברתית  מעשייה  שמגיע  בישראל 
האחרונות  השנים  בשלוש  ציבורית. 
חברתי  לפיתוח  כדקן  אלבשן  שימש 
במסגרת  אונו.  האקדמית  בקריה 

תפקידו המשיך להוביל קו של עשייה חברתית וציבורית 
כה  עד  פרסם  אלבשן  האקדמית.  הקריה  לרוח  בהתאם 
"זרים  מצדה",  "תיק  המכר  רבי  ובהם   – ספרים  שמונה 
פלורה".  ו"תמיד  העשוקים"  "פרקליטי  במשפט", 
כוללת  אונו  האקדמית  הקריה  של  למשפטים  הפקולטה 
ושני  ובירושלים  יהודה  באור  חרדיים  קמפוסים  שני 

קמפוסים כלליים בקריית אונו ובירושלים.

מכבי בקרית גת
נמצאים  בפרט  החרדי  והציבור  בכלל  גת  קרית  העיר 
בתהליך התפתחות אדיר במסגרת תנופת בניה מאסיבית 
שקיימת הן בקריה החרדית בעקבות כך העיר תכפיל את 
נמצאת  בריאות  שירותי  מכבי  הקרובות.  בשנים  עצמה 
במקום מרכזי ביותר, עם תנופת פיתוח מאסיבית, כאשר 
בשנה האחרונה נפתח סניף רמות דוד במרכזה של הקריה 
החרדית החדשה ובו כל שירותי הרפואה וכן בית מרקחת 
גדול ומרווח, כאשר במקביל נשאר הסניף בקריה הישנה 
עם כל השירותים הנצרכים לקהילה. במסגרת הפעילות 
מכבי קיימה בשנה האחרונה תוכנית קידום בריאות בשם 
קידום  סדנאות  סדרת   - לבריאותך"  "חרדים  פרויקט 

בריאות המתקיימות מידי חודש.

מעל 8000 אלפים הצטרפו 
שירותי  מכבי 
במחוז  בריאות 
ם  י ל ש ו ר י
ה  ל פ ש ה ו
בתנופת  נמצאת 
וצמיחה  פיתוח 
רבים  וסניפים 
נפתחו לאחרונה 

הרפואה  שירותי  הורחבו  וכן  שמש  ובבית  בירושלים 
מתכנסים  הפעילות  במסגרת  במחוז,  השונות  בערים 
מידי חודש כלל מתאמי קשרי הקהילה ממחוז ירושלים 
עם הנהלת המחוז על מנת לבחון דרכי פעילות נוספים, 
לשפר ולייעל את השירות לחברי מכבי במחוז ירושלים. 
הצטרף  לשץ  גידי  מר  והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
לישיבת עבודה מיוחדת של מתאמי קשרי הקהילה במחוז 

ירושלים והביע הערכתו הרבה על פעילותם המסורה.

מדעני Clinique בשיתוף רופאי עור ומהנדסים 
שוויצרים משיקים את המברשת החשמלית 

הנטענת לניקוי עור הפנים שעושה אתכל 
ההבדל! העור קורן יותר, צח יותר 

ובעל יכולת לספוג את 
תכשירי הלחות ביעילות 
גבוהה יותר. להשיג רק 

בסניפי סופר-פארם ובאונליין
 www.clinique.co.il 

מחיר: 499 ₪
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הכירו את סימני 
הביטחון בשטר 
ה-200 ₪ החדש

החל ביום רביעי ה-23.12.15, י״א בטבת תשע"ו, 
ייכנס למחזור שטר ה-200 ₪ החדש,  השני 
בסדרת השטרות החדשה של ישראל. בנק 

ישראל מזמין אתכם להכיר את השטר החדש 
וללמוד על סימני הביטחון המשולבים בו:

הפס הזוהר
הטו את השטר 

בכיוונים שונים וגלו 
את סמל המנורה 

והערך הנקוב מתגלים 
ונעלמים לסירוגין

הערך המנוקב
החזיקו את השטר מול 

האור וגלו את הערך 
הנקוב מנוקב בחלקו 

העליון של השטר

הספר המוזהב
הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו 

כי ה“ספר“ משנה את
צבעו מזהב לירוק וקו אופקי 

נע על גביו מעלה ומטה

הדיוקן השקוף
החזיקו את השטר 

מול האור וגלו את הדיוקן 
ולצדו הערך הנקוב

חוט חלון
החזיקו את השטר מול האור 
וודאו כי הדיוקן והערך הנקוב 
מתגלים בחלונות. הטו אותו 
קדימה ואחורה והחוט ישנה 

גוון מכחול לסגול

דיו בולטת
העבירו אצבע על פרטים אלה 

משני צדי השטר
ותוכלו לחוש בדיו הבולטת

השטרות החדשים של ישראל, סימן שזה בטוח. 
1-800-300-018  | www.newbanknotes.org.il :מידע נוסף Google Play + App Store באפליקציה   |

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סדרנים/ות
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאים/ות
עובדי/ות ניקיון

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים

לסניפי רמי לוי
באזור המרכז

דרושים/ות

לרשת חנויות

 

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

• עבודה קבועה במקום יציב
• נכונות לעבודה במשמרות 

כולל ימי שישי
• תנאי העסקה הולמים

סדרנים/ות
קופאים/ות

jobs@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
או לפקס: 076-8888649

למרכז הלוגיסטי החדש בבני ברק 
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
פקס: 03-5701503

טל' לבירורים: 055-6635264 

• עבודה קבועה במקום יציב
• תנאי העסקה הולמים

נציגי/ות שירות לקוחות
אחראי/ת מחלקת חלב

מלקטים/ות
סדרנים/ות
קופאים/ות

עוזר/ת נהג/ת
נהג/ת - בעל/ת רישיון ג'

ממיס שומנים לניקוי מהיר ויעיל
סנו ז'אוול קצף ניקוי הוא עוד פתרון מצוין מבית סנו 
הבית.  כל  של  יסודי  וניקוי  חיטוי  שומנים,  להמסת 

הנוסחה החדשה של סנו ז'אוול קצף 
ניקוי בתוספת אקונומיקה משלבת 
משמידה  זמנית:  בו  פעולות  כמה 
חיידקים ועובש, מחטאת ומלבינה. 
המיכל של סנו ז'אוול מצויד במתז, 
לנוחה  העבודה  את  שהופך  מה 

ויעילה.

2טעמים 2 מרקמים
 -   XTRA תפוצ'יפס  משיקה:  ליי  פריטו  שטראוס 
מוצרים  שני  בצל.  בטעם  טבעות  בתוספת  )אקסטרה( 
תפוצ'יפס  הושק  שנתיים  לפני  אחת.  בשקית  מעולים 

שבזכות  )אקסטרה(,   XTRA
תפוח  של  יותר  עמוק  חיתוך 
עבה,  פרוסה  ויצירת  האדמה 
הציע חווית טעם ייחודית. המוצר 
הצרכנים.  בקרב  רבה  אהדה  גרף 
מתווספות  הנפלא  לטעם  עכשיו 
הופכות  אשר  בצל  בטעם  טבעות 
יותר. אף  לייחודית  החוויה   את 

אפילו הנירוסטה נוצצת
וכמה  כמה  יש  ממוצע  מטבח  כשבכל  היום, 
משטחי נירוסטה, סנו מציעה את סנו נירוסטה 
נירוסטה.  של  והברקה  לניקוי  יעיל  מוצר   -
משטחי  את  ביסודיות  מנקה  נירוסטה  סנו 
וללא  מבריקים  אותם  ומותיר  הנירוסטה, 
מסוג  למשטחים  האופייניים  וכתמים  סימנים 
זה. מתאים גם לניקוי ולהברקת משטחי כרום, 
ניקל ודלתות פלדה ומשאיר עליהן שכבת מגן 

עוטפת הדוחה סימנים ולכלוך.

קיה ספורטז' במבצע השקה 
במגזר  והוותיקה  הגדולה  הליסינג  חברת  ליס'  'ביג 

וסוכנות  החרדי 
'אלבר'  של  מורשה 
במהלך  ממשיכה 
שהביא  הענק 
לעולם  מהפכה 
הרכב  רכישת 
החרדי.  במגזר 
שקופה  עסקה 
אורך  לכל  וברורה 

התשלום, הסכום אותו תשלמו קבוע וידוע מראש ללא 
ריבית ובמימון של 100%. רק בביג ליס קיה ספורטז' 
קבוע  במחיר  ק"מ,   0  ,2016 שנת  סמ"ק   1.6 החדשה 
וידוע מראש של 139,900₪ - זה המחיר שתשלמו עד 
ללא  לכביש,  עלייה  עבור  תוספת  ללא  התקופה  סוף 
עלות מימון )ריבית(, ללא תוספת בהמשך של העסקה 
ובתשלום חודשי הנמוך בישראל המשקף  על הצמדה. 

את ערך ירידת הרכב. 1-700-550-650

שיטת 3 השלבים לטיפוח העור
נוסחה  עם  קליניק  של  נהדר  לעור  המהיר  המסלול 
 3 מוצרים/  שלבים/3   3 דרמטולוגים:  ע"י  שעוצבה 

שלב  ביום.  פעמיים  דקות/ 
הוא  הסבון  ראשון-ניקוי:  
הדרך המועדפת לניקוי עור 
הדרמטולוגים  עפ"י  הפנים 
את  מותיר   Clinique של 
ונינוח,  נקי  רענן,  העור 
יבש.  או  מתוח  לא  לעולם 
או  מוצק  סבון  לבחירתך 
שני-הסרה:  שלב  נוזלי. 

המבצעים  הסרה  נוזלי   Clarifying Lotions בעזרת 
פעולת הסרה של תאים מתים ובכך מאפשרים למוצרי 
הלחות לפעול ביתר יעילות ומסייעים לשמור על עור 
 Dramatically  בהיר ונקי. שלב שלישי-לחות: בעזרת
Different Moisturizing Lotion/Gelתחליב/ג'ל 
לחות בעל נוסחה מדעית. מספק לכל עור את הלחות לה 
הוא זקוק. לבחירתך ג'ל נטול שומן או תחליב. להשיג 
ברשתות הפארם, אפריל, המשביר לצרכן ופרפומריות 

www.clinique.co.il  נבחרות ובאתר קליניק

כל כך הרבה בריאות בבקבוק אחד קטן
חיידקים  מיליארד   10 מכיל  דנונה  של  אקטימל 
היוגורט  לחיידקי  בנוסף   L casaie מסוג  פרוביוטיים 
הרגילים, שעוזרים לגוף להילחם בחיידקים המזיקים . 
מטרת הפרוביוטיקה היא לתרום לאיזון בין החיידקים 
"הטובים" לחיידקים הרעים במעי ולסייע בחיזוק ההגנה 
וקל  נוח  אקטימל  של  הבקבוקון  הגוף.  של  הטבעית 

ילדים, כך שאפילו הילדים  לאחיזת 
הקטנטנים שלך יוכלו לשתות ממנו 
כמו הגדולים ולקחת אותו איתם לגן, 
לבית הספר או לחיידר. את אקטימל 
המרכול  מדפי  על  למצוא  תוכלי 
נפלאים  טעמים  בשני  אלייך  הקרוב 
בכשרות  מעתה  ותות  טבעי  של 
מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות 

הגר"א רובין שליט"א.

מגוון רחב של מנות חדשות 
בבעלות,  הנמצאת  קפה  גרג  רשת 
וניר  אלמוג  גלעד  מלכה,  יאיר 
תפריט  אלה  בימים  משיקה  אדרי, 
מגוון  שיכלול  ומפנק,  עשיר  חדש 
מנות  חדשות,  מנות  של  רחב 
טבעוניות  מנות  משודרגות, 
תפריט   .2016 לחורף  וקינוחים 
ייחודי  בקונספט  שודרג  הילדים 
ילד  כל  לילדים.  המתאים  ומעוצב 

משחקים  עם  פלייסמנט  הארוחה,  הזמנת  בעת  יקבל 
וציורים לצביעה ולגדולים יותר, מקום לכתיבת סיפור 
אישי. בנוסף, מוצעים בסניפי הרשת  חדרי משחקייה 
המנה.  להגעת  עד  זמנם  את  להנעים  כדי  משוכללים, 
 3 של  בחירה  עם  מנה   – תינוקות  מנת  חדש:  ועכשיו 
מבין: אורז לבן, קוטג', מלפפון קצוץ, עגבנייה קצוצה, 
אבוקדו או מחית אפונה. המנה תמכר ב- 10 ₪ בלבד!

בחור ישיבה, רוצה להתעורר? 
בשעה  גם  בלימוד  להעמיק  כששואפים 
בזמן  להתעורר  כשרוצים  מאוחרת, 
בכולל  כש'החברותא'  בישיבה,  לתפילה 
הזמן לגלות  זה  כבר מחכה לכם מהנץ... 
עלית'-  טורקי  'קפה  להכין  פשוט  כמה 
רביד,  אלעד  אתכם!  שיעורר  הקפה 

מנהל שיווק שטראוס קפה: "קפה טורקי עלית" מיוצר 
ועוצמתי, בארומה  אנין  ייחודי המבטיח טעם  בתהליך 

מושלמת, תוך מיצוי מקסימאלי של טעמי הקפה".

חדש: חטיף קראנצ' שוקולד 
ביסקוויט",  "פרה  השוקולד  חטיפי 
והמוכרים  האהובים  החטיפים  אחד 
עברו  שטראוס,  מקבוצת  עלית  של 
חדש  חטיף  ומציגים  מחדש  מיתוג 

קראנצ'  חטיף  מגדים:   – הבד"צ  מהודרת של  בכשרות 
זכה לציונים  שוקולד חלב עם בסקוויט. הטעם החדש 
קרם  של  השילוב  בזכות  טעימה  במבחני  גבוהים 
השוקולד ושברי הבסקוויט שהופכים כל ביס לקראנצ'י 
במיוחד. את המהלך מלווה גם ריענון האריזה בצבעים 

מרהיבים ובסיסמאות מעלות חיוך על גביהן.

תזונה נכונה ומאוזנת – כבר בגיל שנה
בן  כבר  שלך  הקטנצ'יק 
בהחלט  טוב!  מזל  שנה? 
מדובר באירוע מרגש, אבל 
בהתפתחות  דרך  באבן  גם 
שנה  שבגיל  מכיוון  הילד, 
תקופת  לה  מסתיימת 

והתינוק  ביותר,  המשמעותית  וההתפתחות  הגדילה 
למעשה הופך לפעוט. בגיל זה מתחילים ניצני עצמאות 
בגיל  האכילה.  נושא  סביב  גם  היתר  בין  המתבטאים 
או  גן  כמו  במסגרת  נמצא  כבר  הפעוט  לרוב,  הזה, 
מה  כל  את  מקבל  הוא  כי  לוודא  וחשוב  משפחתון 
לו מבחינה תזונתית גם שם. "מטרנה מהדרין  שחשוב 
שלב 3 מועשרת בוויטמינים, במינרלים ובפרוביוטיקה, 
פעוט  של  בתזונה  ביום  שניים  עד  בקבוק  של  ושילוב 
שאוכל כמעט הכל מתפריט המשפחה - מהווה השלמה 
תזונתית המשמשת לו 'רשת ביטחון', שבמסגרתה הוא 
מקבל את כל מה שהוא צריך. בקבוק מטרנה של כ-240 
כ-40%  המומלצת,  החלבון  מכמות   1/3 מספק  מ"ל 
בפרוביוטיקה  מועשר  והוא  והסידן  הברזל  מקצובת 

המסייעת לחיזוק ההגנה הטבעית של הפעוט.

סודות של אמהות מנוסות
את  יש  מנוסה  אמא  לכל 
הסודות שלה, ניסיון של שנים 
 – קטנים  לטיפים  המתורגם 
לעבור  לה  שעוזרים  גדולים, 
היום  את  ובחיוך  בהצלחה 
משימותיו.  כל  על  העמוס 
בטיטולים פרמיום, רואים באם 

התינוק  של  חייו  על  להשפעה  המפתח  את  המשפחה 
ורציף,  עמוק  חיבור  שמתוך  ומאמינים  ובעתיד  בהווה 
זה שמבטיח  והוא  הניסיון של אמא עושה את ההבדל 
לתינוק את הטוב ביותר.  במיוחד בשבילכן, טיפ מוצלח 
ממודיעין  מנוסה  אימא  מריקי,  שקט',  'לילה  בנושא 
עם  רבות  התמודדתי  קטנים,  היו  "כשילדיי  עילית: 
האתגר של שנת הלילה. לדעתי, כדאי ליצור טקס קבוע 
לקראת ההשכבה לשינה. ניתן לכלול בטקס הזה טיול 
בגינה, אמבטיה, האכלה, שירי ערש, קריאת שמע ועוד. 
חשוב שהסדר יהיה קבוע, כך שהתינוק ילמד להתרגל 

אליו ולקשר בינו לבין השינה.

זוכים במייבש כביסה Blomberg במתנה
ג'ל הכביסה מספר   – ג'ל  פרסיל 
אחד בישראל – מביא ניחוח של 
שלכם:  לכביסה  מרענן  מבצע 
פרסיל  עם  ומכבסים  קונים 
יום  בכל  לזכות  ויכולים  ג'ל, 
ואמין  איכותי  כביסה  במייבש 
איך  במתנה.   Blomberg של 
מוצרי  ממגוון  קונים  עובד?  זה 
ליטר במגוון   5 או   3 ג'ל  פרסיל 

עונים   ,03-9411000 לטלמסר  מתקשרים  ניחוחות, 
נכונה על שתי שאלות ונכנסים להגרלה מיידית.

7 |   א' באדר א' תשע"ו 10/2/16            

הכירו את סימני 
הביטחון בשטר 
ה-200 ₪ החדש

החל ביום רביעי ה-23.12.15, י״א בטבת תשע"ו, 
ייכנס למחזור שטר ה-200 ₪ החדש,  השני 
בסדרת השטרות החדשה של ישראל. בנק 

ישראל מזמין אתכם להכיר את השטר החדש 
וללמוד על סימני הביטחון המשולבים בו:

הפס הזוהר
הטו את השטר 

בכיוונים שונים וגלו 
את סמל המנורה 

והערך הנקוב מתגלים 
ונעלמים לסירוגין

הערך המנוקב
החזיקו את השטר מול 

האור וגלו את הערך 
הנקוב מנוקב בחלקו 

העליון של השטר

הספר המוזהב
הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו 

כי ה“ספר“ משנה את
צבעו מזהב לירוק וקו אופקי 

נע על גביו מעלה ומטה

הדיוקן השקוף
החזיקו את השטר 

מול האור וגלו את הדיוקן 
ולצדו הערך הנקוב

חוט חלון
החזיקו את השטר מול האור 
וודאו כי הדיוקן והערך הנקוב 
מתגלים בחלונות. הטו אותו 
קדימה ואחורה והחוט ישנה 

גוון מכחול לסגול

דיו בולטת
העבירו אצבע על פרטים אלה 

משני צדי השטר
ותוכלו לחוש בדיו הבולטת

השטרות החדשים של ישראל, סימן שזה בטוח. 
1-800-300-018  | www.newbanknotes.org.il :מידע נוסף Google Play + App Store באפליקציה   |

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סדרנים/ות
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאים/ות
עובדי/ות ניקיון

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים

לסניפי רמי לוי
באזור המרכז

דרושים/ות

לרשת חנויות

 

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

• עבודה קבועה במקום יציב
• נכונות לעבודה במשמרות 

כולל ימי שישי
• תנאי העסקה הולמים

סדרנים/ות
קופאים/ות

jobs@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
או לפקס: 076-8888649

למרכז הלוגיסטי החדש בבני ברק 
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
פקס: 03-5701503

טל' לבירורים: 055-6635264 

• עבודה קבועה במקום יציב
• תנאי העסקה הולמים

נציגי/ות שירות לקוחות
אחראי/ת מחלקת חלב

מלקטים/ות
סדרנים/ות
קופאים/ות

עוזר/ת נהג/ת
נהג/ת - בעל/ת רישיון ג'

ממיס שומנים לניקוי מהיר ויעיל
סנו ז'אוול קצף ניקוי הוא עוד פתרון מצוין מבית סנו 
הבית.  כל  של  יסודי  וניקוי  חיטוי  שומנים,  להמסת 

הנוסחה החדשה של סנו ז'אוול קצף 
ניקוי בתוספת אקונומיקה משלבת 
משמידה  זמנית:  בו  פעולות  כמה 
חיידקים ועובש, מחטאת ומלבינה. 
המיכל של סנו ז'אוול מצויד במתז, 
לנוחה  העבודה  את  שהופך  מה 

ויעילה.

2טעמים 2 מרקמים
 -   XTRA תפוצ'יפס  משיקה:  ליי  פריטו  שטראוס 
מוצרים  שני  בצל.  בטעם  טבעות  בתוספת  )אקסטרה( 
תפוצ'יפס  הושק  שנתיים  לפני  אחת.  בשקית  מעולים 

שבזכות  )אקסטרה(,   XTRA
תפוח  של  יותר  עמוק  חיתוך 
עבה,  פרוסה  ויצירת  האדמה 
הציע חווית טעם ייחודית. המוצר 
הצרכנים.  בקרב  רבה  אהדה  גרף 
מתווספות  הנפלא  לטעם  עכשיו 
הופכות  אשר  בצל  בטעם  טבעות 
יותר. אף  לייחודית  החוויה   את 

אפילו הנירוסטה נוצצת
וכמה  כמה  יש  ממוצע  מטבח  כשבכל  היום, 
משטחי נירוסטה, סנו מציעה את סנו נירוסטה 
נירוסטה.  של  והברקה  לניקוי  יעיל  מוצר   -
משטחי  את  ביסודיות  מנקה  נירוסטה  סנו 
וללא  מבריקים  אותם  ומותיר  הנירוסטה, 
מסוג  למשטחים  האופייניים  וכתמים  סימנים 
זה. מתאים גם לניקוי ולהברקת משטחי כרום, 
ניקל ודלתות פלדה ומשאיר עליהן שכבת מגן 

עוטפת הדוחה סימנים ולכלוך.

קיה ספורטז' במבצע השקה 
במגזר  והוותיקה  הגדולה  הליסינג  חברת  ליס'  'ביג 

וסוכנות  החרדי 
'אלבר'  של  מורשה 
במהלך  ממשיכה 
שהביא  הענק 
לעולם  מהפכה 
הרכב  רכישת 
החרדי.  במגזר 
שקופה  עסקה 
אורך  לכל  וברורה 

התשלום, הסכום אותו תשלמו קבוע וידוע מראש ללא 
ריבית ובמימון של 100%. רק בביג ליס קיה ספורטז' 
קבוע  במחיר  ק"מ,   0  ,2016 שנת  סמ"ק   1.6 החדשה 
וידוע מראש של 139,900₪ - זה המחיר שתשלמו עד 
ללא  לכביש,  עלייה  עבור  תוספת  ללא  התקופה  סוף 
עלות מימון )ריבית(, ללא תוספת בהמשך של העסקה 
ובתשלום חודשי הנמוך בישראל המשקף  על הצמדה. 

את ערך ירידת הרכב. 1-700-550-650

שיטת 3 השלבים לטיפוח העור
נוסחה  עם  קליניק  של  נהדר  לעור  המהיר  המסלול 
 3 מוצרים/  שלבים/3   3 דרמטולוגים:  ע"י  שעוצבה 

שלב  ביום.  פעמיים  דקות/ 
הוא  הסבון  ראשון-ניקוי:  
הדרך המועדפת לניקוי עור 
הדרמטולוגים  עפ"י  הפנים 
את  מותיר   Clinique של 
ונינוח,  נקי  רענן,  העור 
יבש.  או  מתוח  לא  לעולם 
או  מוצק  סבון  לבחירתך 
שני-הסרה:  שלב  נוזלי. 

המבצעים  הסרה  נוזלי   Clarifying Lotions בעזרת 
פעולת הסרה של תאים מתים ובכך מאפשרים למוצרי 
הלחות לפעול ביתר יעילות ומסייעים לשמור על עור 
 Dramatically  בהיר ונקי. שלב שלישי-לחות: בעזרת
Different Moisturizing Lotion/Gelתחליב/ג'ל 
לחות בעל נוסחה מדעית. מספק לכל עור את הלחות לה 
הוא זקוק. לבחירתך ג'ל נטול שומן או תחליב. להשיג 
ברשתות הפארם, אפריל, המשביר לצרכן ופרפומריות 

www.clinique.co.il  נבחרות ובאתר קליניק

כל כך הרבה בריאות בבקבוק אחד קטן
חיידקים  מיליארד   10 מכיל  דנונה  של  אקטימל 
היוגורט  לחיידקי  בנוסף   L casaie מסוג  פרוביוטיים 
הרגילים, שעוזרים לגוף להילחם בחיידקים המזיקים . 
מטרת הפרוביוטיקה היא לתרום לאיזון בין החיידקים 
"הטובים" לחיידקים הרעים במעי ולסייע בחיזוק ההגנה 
וקל  נוח  אקטימל  של  הבקבוקון  הגוף.  של  הטבעית 

ילדים, כך שאפילו הילדים  לאחיזת 
הקטנטנים שלך יוכלו לשתות ממנו 
כמו הגדולים ולקחת אותו איתם לגן, 
לבית הספר או לחיידר. את אקטימל 
המרכול  מדפי  על  למצוא  תוכלי 
נפלאים  טעמים  בשני  אלייך  הקרוב 
בכשרות  מעתה  ותות  טבעי  של 
מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות 

הגר"א רובין שליט"א.

מגוון רחב של מנות חדשות 
בבעלות,  הנמצאת  קפה  גרג  רשת 
וניר  אלמוג  גלעד  מלכה,  יאיר 
תפריט  אלה  בימים  משיקה  אדרי, 
מגוון  שיכלול  ומפנק,  עשיר  חדש 
מנות  חדשות,  מנות  של  רחב 
טבעוניות  מנות  משודרגות, 
תפריט   .2016 לחורף  וקינוחים 
ייחודי  בקונספט  שודרג  הילדים 
ילד  כל  לילדים.  המתאים  ומעוצב 

משחקים  עם  פלייסמנט  הארוחה,  הזמנת  בעת  יקבל 
וציורים לצביעה ולגדולים יותר, מקום לכתיבת סיפור 
אישי. בנוסף, מוצעים בסניפי הרשת  חדרי משחקייה 
המנה.  להגעת  עד  זמנם  את  להנעים  כדי  משוכללים, 
 3 של  בחירה  עם  מנה   – תינוקות  מנת  חדש:  ועכשיו 
מבין: אורז לבן, קוטג', מלפפון קצוץ, עגבנייה קצוצה, 
אבוקדו או מחית אפונה. המנה תמכר ב- 10 ₪ בלבד!

בחור ישיבה, רוצה להתעורר? 
בשעה  גם  בלימוד  להעמיק  כששואפים 
בזמן  להתעורר  כשרוצים  מאוחרת, 
בכולל  כש'החברותא'  בישיבה,  לתפילה 
הזמן לגלות  זה  כבר מחכה לכם מהנץ... 
עלית'-  טורקי  'קפה  להכין  פשוט  כמה 
רביד,  אלעד  אתכם!  שיעורר  הקפה 

מנהל שיווק שטראוס קפה: "קפה טורקי עלית" מיוצר 
ועוצמתי, בארומה  אנין  ייחודי המבטיח טעם  בתהליך 

מושלמת, תוך מיצוי מקסימאלי של טעמי הקפה".

חדש: חטיף קראנצ' שוקולד 
ביסקוויט",  "פרה  השוקולד  חטיפי 
והמוכרים  האהובים  החטיפים  אחד 
עברו  שטראוס,  מקבוצת  עלית  של 
חדש  חטיף  ומציגים  מחדש  מיתוג 

קראנצ'  חטיף  מגדים:   – הבד"צ  מהודרת של  בכשרות 
זכה לציונים  שוקולד חלב עם בסקוויט. הטעם החדש 
קרם  של  השילוב  בזכות  טעימה  במבחני  גבוהים 
השוקולד ושברי הבסקוויט שהופכים כל ביס לקראנצ'י 
במיוחד. את המהלך מלווה גם ריענון האריזה בצבעים 

מרהיבים ובסיסמאות מעלות חיוך על גביהן.

תזונה נכונה ומאוזנת – כבר בגיל שנה
בן  כבר  שלך  הקטנצ'יק 
בהחלט  טוב!  מזל  שנה? 
מדובר באירוע מרגש, אבל 
בהתפתחות  דרך  באבן  גם 
שנה  שבגיל  מכיוון  הילד, 
תקופת  לה  מסתיימת 

והתינוק  ביותר,  המשמעותית  וההתפתחות  הגדילה 
למעשה הופך לפעוט. בגיל זה מתחילים ניצני עצמאות 
בגיל  האכילה.  נושא  סביב  גם  היתר  בין  המתבטאים 
או  גן  כמו  במסגרת  נמצא  כבר  הפעוט  לרוב,  הזה, 
מה  כל  את  מקבל  הוא  כי  לוודא  וחשוב  משפחתון 
לו מבחינה תזונתית גם שם. "מטרנה מהדרין  שחשוב 
שלב 3 מועשרת בוויטמינים, במינרלים ובפרוביוטיקה, 
פעוט  של  בתזונה  ביום  שניים  עד  בקבוק  של  ושילוב 
שאוכל כמעט הכל מתפריט המשפחה - מהווה השלמה 
תזונתית המשמשת לו 'רשת ביטחון', שבמסגרתה הוא 
מקבל את כל מה שהוא צריך. בקבוק מטרנה של כ-240 
כ-40%  המומלצת,  החלבון  מכמות   1/3 מספק  מ"ל 
בפרוביוטיקה  מועשר  והוא  והסידן  הברזל  מקצובת 

המסייעת לחיזוק ההגנה הטבעית של הפעוט.

סודות של אמהות מנוסות
את  יש  מנוסה  אמא  לכל 
הסודות שלה, ניסיון של שנים 
 – קטנים  לטיפים  המתורגם 
לעבור  לה  שעוזרים  גדולים, 
היום  את  ובחיוך  בהצלחה 
משימותיו.  כל  על  העמוס 
בטיטולים פרמיום, רואים באם 

התינוק  של  חייו  על  להשפעה  המפתח  את  המשפחה 
ורציף,  עמוק  חיבור  שמתוך  ומאמינים  ובעתיד  בהווה 
זה שמבטיח  והוא  הניסיון של אמא עושה את ההבדל 
לתינוק את הטוב ביותר.  במיוחד בשבילכן, טיפ מוצלח 
ממודיעין  מנוסה  אימא  מריקי,  שקט',  'לילה  בנושא 
עם  רבות  התמודדתי  קטנים,  היו  "כשילדיי  עילית: 
האתגר של שנת הלילה. לדעתי, כדאי ליצור טקס קבוע 
לקראת ההשכבה לשינה. ניתן לכלול בטקס הזה טיול 
בגינה, אמבטיה, האכלה, שירי ערש, קריאת שמע ועוד. 
חשוב שהסדר יהיה קבוע, כך שהתינוק ילמד להתרגל 

אליו ולקשר בינו לבין השינה.

זוכים במייבש כביסה Blomberg במתנה
ג'ל הכביסה מספר   – ג'ל  פרסיל 
אחד בישראל – מביא ניחוח של 
שלכם:  לכביסה  מרענן  מבצע 
פרסיל  עם  ומכבסים  קונים 
יום  בכל  לזכות  ויכולים  ג'ל, 
ואמין  איכותי  כביסה  במייבש 
איך  במתנה.   Blomberg של 
מוצרי  ממגוון  קונים  עובד?  זה 
ליטר במגוון   5 או   3 ג'ל  פרסיל 

עונים   ,03-9411000 לטלמסר  מתקשרים  ניחוחות, 
נכונה על שתי שאלות ונכנסים להגרלה מיידית.

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או למייל:
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ידע בעבודה בסביבה ממוחשבת
office ידע ונסיון בתוכנות

 5 ימים בשבוע
התחלת עבודה מיידית

סביבת עבודה נוחה
תנאים מצויינים למתאימה

מזכירת חברה
דרושה

yakov@kav-itonut.co.il

רקע בניהול משרד - 3 שנים לפחות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים



ב' באדר א' תשע"ו 11/2/16באלעד1216

ָּכל  ֵמֵאת  ְּתרּוָמה  ִלי  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי" )שמות 

כה, ב(.
שאמר  בשעה  ח(  לג,  רבה  )שמות  במדרש  איתא 
לפניו  אמר  המשכן  עסקי  על  למשה  הוא  ברוך  הקדוש 
משה: ריבונו של עולם וכי יכולים הם ישראל לעשותו? 
יכול  מישראל  אחד  אפילו  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
לעשותו שנאמר )שמות כה, ב( ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו 

ִלּבֹו. 
ישראל  מבני  לקחת  הקב"ה  שציווה  לאחר  נבאר, 
"מה  ואמר:  בליבו  רבינו  משה  תמה  למשכן,  תרומה 
ֵאי  לו?  נבנה  בית  איזה  להקב"ה,  ולהעניק  לתת  אפשר 
ְמנּוָחִתי )ישעיה סו,  ֶזה ָמקֹום  ְוֵאי  ִלי  ִּתְבנּו  ֲאֶׁשר  ַבִית  ֶזה 
א(, איזה בית יכול להכיל כביכול את ה' יתברך שמלא 
יצטרך  כל הארץ כבודו?" לכן חשב משה רבינו שהוא 
לאסוף כסף וזהב לרוב כדי לבנות בית מפואר לה' יתברך. 
אך בא הקב"ה ואמר למשה: "איני מבקש ממכם אלא 
רק כמה קרשים ועורות עיזים, איני צריך דבר גדול, קטן 

שבכם יכול לעשותו". 
עמוקה  והבנה  ביאור  טעונים  הללו  המדרש  דברי 
והם יכולים לשמש לנו לנתיב ודרך לעבודת ה' יתברך. 
לו  שנביא  רוצה  הקב"ה  מה  בשביל  מובן,  לא  לכאורה 
תרומה, הרי לה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה )תהילים 
כד, א(, הכל שייך לה' יתברך ולא שייך לתת לו דבר, ִלי 
ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה' )חגי ב, ח(, הקב"ה יכול להוריד 
מן השמים,  מוכן  ביותר  והמכובד  את המשכן המפואר 
המקדש  בית  את  הקב"ה  יוריד  לבוא  שלעתיד  כפי 
ברש"י  )כמבואר  השמים  מן  ומשוכלל  בנוי  השלישי 
מסכת סוכה מא ע"א ד"ה אי נמי, וע"ע ברמב"ם פי"א 
מהלכות מלכים ה"א(, ואם כן לשם מה ה' יתברך מצווה 

אותנו לתרום תרומה לבניית המשכן? 
הכסף  את  מחפש  לא  שהקב"ה  היא  התשובה  אלא 
זה יש לו בשפע  והזהב של עם ישראל כלל ועיקר, את 
כביכול  שהוא  דבר  לו  שניתן  מחפש  הקב"ה  אלא  רב, 
לא יכול לקחת בעצמו- את האהבה שלנו אליו, ִלַּבְבִּתִני 
הלב  את  לי  תנו  "בני,  ט(,  ד,  השירים  )שיר  ַכָּלה  ֲאחִֹתי 
שלכם" מבקש הקב"ה, ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם )דברים יא, 

יג(, ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' אלוקיך ְּבָכל ְלָבְבָך )שם ו, ה(. 
ידי  והאהבה להקב"ה? על  ניתן לתת את הלב  וכיצד 
שהאדם נותן להקב"ה דבר שהוא אוהב ויקר לו. לכל בני 
האדם יש אהבה לכסף, כך ברא הקב"ה בטבע הבריאה, 
להשתמש  כדי  )וכמובן  כסף  להם  שיהיה  רוצים  כולם 
חלילה  ולא  וחסד,  צדקה  לעשיית  טובות,  למטרות  בו 
לוקחים  אנו  להקב"ה  אהבתנו  לבטאות  ובכדי  להיפך(, 
את הדבר שאנו אוהבים, את הכסף והזהב, ונותנים אותו 
ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  להקב"ה, בזה הקב"ה חפץ, "ֵמֵאת 
ִלּבֹו"- תרומה שמבטאת אהבה התרגשות ושמחה כלפי 

ה' יתברך. 



מן  במשל  הדבר  את  נמשיל  היטב  זאת  להבין  כדי 
החיים, ישנם אנשים שדואגים להזכיר לנשותיהם ולומר 
הם  אך  אותן,  ומעריכים  אוהבים  שהם  יום  בכל  להם 
ולכן לאחר  זאת בשום דבר,  אף פעם לא ביטאו אהבה 
מתפרצות  שנשותיהם  מתפלאים  הם  קצרה  זמן  תקופת 

עליהם בטענה וזעם פנימי: "אתה לא אוהב אותי", ולא 
מצליח אדם זה להבין, "אני לא אוהב אותך? הרי בכל 

יום אני דואג לומר שאני אוהב ומעריך אותך". 
ביטאת  "במה  לבעלה:  ומשיבה  בחזרה  עונה  האשה 
את אהבך? מה עשית בשבילי? קנית לי בגד או תכשיט 
את  שתראה  רוצה  אני  דיבורים..  דיברת  רק  לא!  יפה? 

אהבך, תבטא אותה במעשים" 
על האדם לבטאות את אהבתו במעשים, כפי שמביאים 
רבותינו )יבמות סג ע"א( שרבי חייא כשהיה עובר בשוק 
או טבעת של  עגיל  כגון שרשרת  יפה  פריט  ומוצא שם 
נשים וכדו' היה קונה אותו, עוטפו בסודר ומביאו לאשתו 
בחנות  היום  זה  את  ראיתי  בעולם,  כמוך  "אין  במתנה, 
ואמרתי בלבי שאני חייב לקנות לך את זה, את חביבה לי 

יותר מכל הכסף והזהב שבעולם". 
וכבוד  באהבה  ושנים  ימים  לאורך  לחיות  זוכים  ככה 
ם" )שיר השירים ג,  הדדי, ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשלִָ
י(, וכך זוכים להשרות את השכינה בבית, איש ואשה זכו 

שכינה ביניהן )סוטה יז ע"א(. 
במה  יתברך,  לה'  באהבתנו  והנמשל  המשל,  זה 
ידם  נבטא את אהבתנו אליו? יש אנשים שמנשקים את 
את  אוהבים  שהם  ואומרים  השמים  כלפי  ומצביעים 
הקב"ה, זה טוב ונחמד, אך זו לא אהבה, אלו רק דיבורים 
באמת  הקב"ה  את  אדם שאוהב  כיס,  חסרון  בהם  שאין 
צריך לבטא את אהבתו אליו, בזה שנותן לה' יתברך חלק 
ואת  שאוהב  והזהב  הכסף  את  אוהב,  שהוא  מהדברים 

הרצונות והחשקים שחושק. 
ובית  המשכן  נבנה  ואחד  אחד  כל  של  הזאת  מאהבה 
כל  על  מסתכל  ולב  כליות  שחוקר  הקב"ה  המקדש. 
ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  ֶאָחד  ואחד,  אחד  כל  של  ואהבה  אהבה 
)מנחות  ַלָּׁשָמִים  ַּדְעּתֹו  ֶאת  ָאָדם  ֶׁשְּיַכֵּון  ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט, 
יג, יא(, ומאהבות האלה הקב"ה בונה משכן, זה המשכן 
ם )שיר  ְירּוָׁשלִָ ִמְּבנֹות  ָרצּוף ַאֲהָבה  שהקב"ה רוצה, ּתֹוכֹו 
אליו  אהבתנו  את  ומבטא  המסמל  משכן  י(,  ג,  השירים 

יתברך. 
השירים  )שיר  בחכמתו  המלך  שלמה  שאמר  וזהו 
ַהְּלָבנֹון:  ֵמֲעֵצי  ְׁשֹלמֹה  ַהֶּמֶלְך  לֹו  ָעָׂשה  "ַאִּפְריֹון  ט-י(  ג, 
ּתֹוכֹו  ַאְרָּגָמן  ֶמְרָּכבֹו  ָזָהב  ְרִפיָדתֹו  ֶכֶסף  ָעָׂשה  ַעּמּוָדיו 
בית  בנה  המלך  שלמה  ם",  ְירּוָׁשלִָ ִמְּבנֹות  ַאֲהָבה  ָרצּוף 
מפואר לה' יתברך, ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף, ְרִפיָדתֹו ָזָהב וכו', 
ַאֲהָבה  ָרצּוף  "ּתֹוכֹו  הוא  העיקר  העיקר, אלא  לא  זה  אך 
ם" העיקר זה האהבה של ישראל לאביהם  ִמְּבנֹות ְירּוָׁשלִָ
שבשמים, זה בית המקדש של הקב"ה, ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה..
ִמְקָּדׁש  ִלי  "ְוָעׂשּו  בפרשה  הפסוק  את  נבין  זה  ולפי 
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" )שמות כה, ח(, לכאורה הייתה התורה 
כתבה  ולמה  בתוכו",  "ושכנתי  לכתוב  צריכה  הקדושה 
בתוכם? אלא ללמדנו שלכל אחד יש חלק במשכן הזה, 
כל אחד באהבתו ובכוונת ליבו לה' יתברך הוא בונה את 

המקדש, ושכנתי בתוכם – בתוך כל אחד ואחד... 

ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט
יכול  יתברך,  ה'  לפני  שקובע  הדבר  לא  זה  הכמות 
להיות אדם שייתן מעט והוא חביב מאוד לפני ה', כיוון 
שזה רק מה שיש לו, ומצד שני יכול להיות אדם שייתן 
הרבה, אך לעומת מה שיש לו זה שום דבר, נתינתו לא 

מאותו  חביב  פחות  הוא  ה'  ולפני  אהבתו,  את  משקפת 
אחד שנתן כמות קטנה מחוסר אמצעים. 

אחת  שפעם  מווילנא  הגאון  על  מסופר  זה  ובעניין 
שיתרום  כדי  לבו  על  ולדבר  גדול  לעשיר  ללכת  הוצרך 
נדיבה לאחת מהישיבות שנקלעה למצוקה כספית,  ביד 
הגר"א לא היה רגיל לעשות כדבר הזה, ולא היה מבטל 
רגע מלימודו, אך לא הייתה ברירה אחרת והוצרך לעשות 

זאת לצורך קיום אותה ישיבה. 
שמחה  העשיר  שמח  העשיר,  לבית  הגר"א  כשהגיע 
גדול,  בכבוד  ואירחו  לביתו  הגאון  של  בכניסתו  גדולה 
פתח  לישיבה,  התרומה  גבי  לשוחח  כשהתחילו  אך 
העשיר ואמר  "הרב חושב שיש לי הרבה כסף ונכסים, 
אך הרב צריך לדעת שכנגד כל הנכסים שיש לי אני שקוע 
בחובות, ואני לא יודע אם מותר לי לתת כסף של אחרים, 
הרי הכסף שיש לי זה כסף של אחרים שאני חייב להחזיר 

להם.. ".
מדברים  בעודם  טז(,  א,  )איוב  ָּבא  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד 
שעלותו  ומזהב  ממשי  מפואר  בגד  ועמו  שליח  נכנס 
הייתה יקרה מאוד, הגר"א שאל את העשיר כמה בגד זה 

עולה. העשיר ענה ונקב סכום כסף גדול מאוד.
השיב לו הגר"א ואמר: "מעניין, אם זה לצורכך, לצורך 
אך  האנשים,  של  בכסף  להשתמש  לך  מותר  לבושך- 

בשביל הקב"ה אתה לא יכול להשתמש באותו כסף?"
העשיר קנה את הבגד בגלל שהוא אוהב את עצמו, אך 
הוא לא השכיל ולא הייתה לו הזכות לתת חלק מאהבתו 
שייך  שהכסף  הצטדק  הוא  המצוות  בענייני  להקב"ה, 
לו,   שייך  הכל  הפרטיים  בענייניו  אך  אחרים,  לאנשים 

ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט.. )דברים לב, טו(.
הבעל שם טוב ע"ה היה רגיל לומר שאדם בא לעולם 

בשביל שלוש אהבות:
התורה  אהבת  ג.  ישראל.  אהבת  ב.  ה'.  אהבת  א. 

הקדושה.
לשם שלושת האהבות הללו נשלח האדם לזה העולם, 
כדי ליישמם ולקיימם, וזה מה שבאמת נשאר עם האדם 

לעולמי עד ולנצח נצחים.



השבוע זכינו להיכנס לחודש אדר המהודר, ומשנכנס 
אדר מרבים בשמחה )תענית כט, ע"א(, ודין זה הוא אף 
באדר א' וכפי שמורים לנו רבותינו )מגילה ו ע"ב( שאין 
ומתנות  קריאת מגילה,  בין אדר ראשון לאדר שני אלא 
לאביונים, אך שאר הדינים והסגולות המיוחדות קיימים 

אף בחודש אדר א'. 
הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר )תהילים 
צג, ד( ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה' )ביצה טו ע"ב(, כלומר יעשה מהן 
וכן  שם,  חננאל  )רבינו  במרום  ה'  לפני  חשובה  צדקה 
אי  בד"ה  שם  המהרש"א  לכך  שציין  כפי  בערוך  פירש 
טובים  ומעשים  לצדקות  מכספו  שיפריש  ידי  ועל  נמי(, 
יזכה שיתברכו נכסיו ויוסיפו לגדול ולהתברך עוד כהנה 

וכהנה. 
יהי רצון שה' יתברך ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתֹוָרתֹו, ְוָיִׂשים ְּבִלֵּבנּו 
ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם )מתוך 
"ובא לציון"(, נזכה להיות תמיד מן הנותנים ביד נדיבה, 
בקרוב  בקרוב  ונזכה  ישראל  בעם  חסדים  ונרבה  נגביר 

לראות בנחמת ציון ברחמים, אמן. 

ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

א'-ג' אדר א' תשע"ו  10-12/02/16
                       

            

03-6162228
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דירות 
למכירה

דופלקסים







+5 חדרים



לפרסום

בלוח
03-6162228

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

פנטהאוז ודירות גן

+5 חדרים

■
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 ■









לפרסום
בלוח

03-6162228

■



מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

דופלקסים
■






■












+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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וילות ובתים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  א'-ג' אדר א' תשע"ו  10-12/02/16 203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________

129

173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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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
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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שבתות חתן/בר מצוה
לזוגות ומשפחות

אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

מבצע 
אמצע השבוע
590 & ללילה
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-5333862 :מ. ראשי: 09-9584862 סניפים

03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
במצב טוב, טרייד אין- החלפה

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
050-2030007

■
GPS

MP


■




■


■


■
ssamsunggalaxyi






■


GTEM

c■




■


■




■


■


■




■




■





■





■




■




■


■


■


■


■




■




■




■
USB




■




■





■
s




■



■




■




■




■




■


■




■




BMX■


לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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אצל בתיה
חצי חנות ב-50&

מכנסיים  חצאיות
סרפנים  סריגים  לילדות

ונשים  קפוצונים
ירושלים 52 ב"ב

03-5792841
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7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  א'-ג' אדר א' תשע"ו  10-12/02/16וברכה 03-6162228
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חירום

תחבורה
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המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר
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מחסנאי/ת 
לח. אלקטרוניקה

ניפוקים, קליטות, ספירות, קיוטים
ידע בתוכנת  ERP פריוריטי  

נכונותלשעות עבודה מאומצות
-חרוץ, מוסר עבודה גבוה-
elits@elmomc.com :קו"ח למייל  
טלפון: 03-9292304   
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לחברת ניהול פרוייקטים 
דרושים:

מהנדסי בניין, 
מנהלי פרוייקט,
מהנדסי ביצוע 

ופיקוח

052-2815264

לרציניים 

משרות 

לטווח ארוך
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ygmailcom

נתן: 053-5230211

נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל
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למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/יות מכירותדרושים/ות 

052-2421553
shay@lottodeal.co.il

שי
שכר גבוה למתאימים

קו עיתונות דתית / 7994921 / 

בחירת יו"ר דירקטוריון לקופת חולים מאוחדת
קופת חולים מאוחדת )להלן: "מאוחדת"( מודיעה בזאת על פתיחת הליך לבחירת 

יו"ר דירקטוריון מאוחדת 
הועדה הציבורית )להלן: "הוועדה"( מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד להציג מועמדותם.

להלן תנאי הסף הנדרשים:
תושב ישראל בגיל 25 ומעלה;   .1

2.  מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים, כמפורט בהוראות סעיף 14.7.1 לתקנון הקופה, כדלקמן:
2.1.  הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מדיניות   
ציבורית/מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי 

השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של הקופה;
2.2.  הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות   

בשניים או יותר מאלה:
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; )א(     

)ב(  בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או     
משפטיים;

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה. )ג(     
2.3.  במקרים חריגים רשאית הועדה, מנימוקים מיוחדים, לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 2.1   
לעיל, אם הוא בעל נסיון מצטבר של שתים עשרה שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 2.2 לעיל, 

שמתוכן שש שנים לפחות - בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של הקופה. 
יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לגמול כמקובל בקופה וכפי שיאושר ע"י הממונה על השכר באוצר.

הליך הבחירה יתבצע ע"י ועדה ציבורית אשר הוקמה מכח סעיף 11 לתקנון. בראש הוועדה עומד כב' השופט 
בדימוס מר אילן שיף וחבריה: עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית - בנק ישראל; פרופ' מומי דהן, חבר סגל 

בית הספר למדיניות ציבורית – האוניברסיטה העברית.

הרואה עצמו מתאים מוזמן להגיש את מועמדותו למזכיר הועדה, עו"ד מומי דהן, בכתובת רח' החילזון 5 רמת גן, 
 .office@gld-law.co.il :טלפון 03-5618618 או לכתובת דואר אלקטרוני

על ההצעה להגיע לא יאוחר מיום 28.2.16 בשעה 14:00. על המגיש מוטלת האחריות לוודא שההצעה נתקבלה 
עד המועד הנ"ל.

את ההצעה יש להגיש באמצעות טופס מתאים אותו יש להוריד מאתר האינטרנט של הקופה בכתובת: 
 .www.meuhedet.co.il

להצעה יש לצרף פירוט קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה. את המסמכים יש להגיש ב-4 העתקים.
יובהר כי מי שיבחר לכהונת יו"ר הדירקטוריון, ואינו חבר קופת חולים מאוחדת, יהיה חייב לעבור להיות חבר הקופה 

או להגיש בקשה כאמור, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.
לוועדה הציבורית שמורה הזכות לזמן לראיונות את המועמדים המתאימים וכן לפנות לאנשים נוספים ולבקשם 

להגיש מועמדות.

הנוסח וההוראות המחייבים הם אלו המופיעים בתקנון הקופה העומד לעיון באתר הקופה. 
מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד
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קו עיתונות דתית / 7997121 / 

לארגון גדול ומוביל
דרושים:

נציגי/ות קשרי לקוחות 
למוקדים בבית שמש, 
רחובות, בני ברק וחיפה

הגשת מועמדות למייל: 
 efratbenaharon@gmail.com 

או לפקס: 03-7900920
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

התפקיד כולל:
מתן מענה מקצועי ומיומן ללקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאלים

הצעת שירותי הארגון ללקוחות פוטנציאליים

דרישות התפקיד:
השכלה: סיום 12 שנות לימוד בסמינר או תעודת בגרות מלאה

אם אתם בעלי יכולת שירות ושיווק ויחסי אנוש גבוהים, 
מקומכם איתנו!

למועמדים מתאימים אנו מציעים:
תנאים סוציאליים מעולים

סביבת עבודה משפחתית ונעימה
עבודה במשמרות

0523-699145 | קו“ח לפקס: 073-2560300 
gilpr@smart-line.co.il :או למייל

לחברה המעניקה שירותים טלפוניים 
למגוון חברות ובתחומים שונים דרושים 

נציגים רציניים ואחראים שרוצים 
להתקדם ולהצליח למגוון משרות:

שכר גבוה סביבת עבודה צעירה 
ודינאמית מתאימה לסטודנטים / אמהות 

נציגי מכירות 
טלפוניות

בתחום
 הביטוח

נציגי שימור 
טלפוניים
לעולם 

הסלולאר

נציגי מכירות 
טלפוניים
לעולם 

10הסלולאר
ה 2

שר
מ

10
ה 1

שר
מ

10
ה 0

שר
מ

חברת
 סמרטליין אלעד 
מחפשת אותך!!!

0526-123456

רוצים להרויח
15,000 ש“ח לחודש?
למוקד מכירות חרדי

בפתח תקוה
דרושים

תותחי מכירות

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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כמה קרוב, ככה זול
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ולחברי מועדון משתלם במיוחד

רשת ‘נתיב החסד’ 
וארגון ‘מסילה’
במבצע חיסכון!

קונים ברשת נתיב החסד מעל 150 
ש”ח בין התאריכים 31.3.16 - 1.2.16

רושמים את הפרטים מאחורי 
הקבלה ומכניסים לתיבת ההגרלה

30 זוכים יזכו בסדנה בת 4 
מפגשים של הדרכת כלכלה נכונה

2 משפחות יזכו לליווי כלכלי 
צמוד במשך חצי שנה

חוסכים 
יותר מתמיד!
ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!

מחיר מועדון

פילה סלמון
שארית ישראל/

רובין

לק”ג4990

מחיר מועדון

עשיריית במבה107879798/חמישיית דובונים/
מארז אפרופו/עשיריית ביסלי107877824

3 ב-

אסם

22

מחיר מועדון

קנה 
2 ברנפלקס

קבל במתנה
קרטון חלב

2 ב-

500 גר’
סוגים שונים

תלמה
1 ליטר
תנובה

ברקוד:474076

מחיר מועדון2990

משקה טריפ
1.5 ליטר

טעמים שונים

310 ב-

מחיר מועדון

כרעיים/ירכיים עוף
שארית ישראל

מחיר מועדוןלק”ג2890

תרכיז תפוחים
פרי קטיף
1.2 ליטר

1790

400-500 גר’
שיבולים

10אטריות/פתיתים
עוגיות מיני/3 ב-

שוקוציפס/
ערגליות/קרמוגית

225-300 גר’
אסם

20
3 ב-

ביסלי אסם

טעמים שונים
190-200 גר’

1090
2 ב-

 

6990סימילאק

אלסקה
מיץ אננס

כולל פיקדון/
10נודלס 200 ג’

5 ב-

100-390 גר’
אלסקה

מקלוני אורז/ 
ערמונים/מקרל/ 

10תחתיות ארטישוק
4 ב-

תנובה

שמיניית
יופלה פרי 

1990

וניל/שוקו
תנובה

שמיניית
קרלו

1090

סלטי צבר
400-500 גר’
סוגים שונים
כולל סדרת רפי

2 ב-
1790

 לבן גיל 
בטעמים

9 ב-
990

125 גר’
תות/וניל
תנובה

חלב בקרטון

790

1.5 ליטר
תנובה
ברקוד:57477

250 גר’
תנובה

גבינה

3 ב-
1190

שלישיית פיצה
זוגלובק

2990
מלוואח/בצק עלים/

גחנון בצק/
פלאפל תהילה

ציפור השרון

10
סטייק סלמוןליח’

ארה”בבלדי

דג נסיכת הנילוס
ללא טיפת מים

2990
לק”ג

2990
לק”ג

עלית

חטיפי פסק זמן/
שוקולד ג’אקס

20
5 ב-

חטיפי שוקולד/
מסטיק מאסט/
חיוכים150 גר’
עלית

20
6 ב-

אצבעות 
שוקולד/
בפלות300 גר’
סוגים שונים
עלית

20
4 ב-

עלית

טבלאות
פסק זמן/
צנצנת
מסטיק מאסט

20
3 ב-

המבצעים בתוקף

מיום ראשון

ה’ אדר א’ 14.2.16

עד יום שישי

י’ אדר א’ 19.2.16

יש לי מושג
מושגים בכלכלת הבית

הכנסות/הוצאות חודשיות 
תקציב הבית מתחלק לשתי 

קטגוריות עיקריות: הראשונה: 
חודשי קבוע - ביאור: הכנסות 
/ הוצאות שחוזרות על עצמן 

חודש בחודשו )או רוב השנה(. 
ולכן חשוב לעלות על הכתב 
כדי לא לפספס שום הוצאה, 

כי סכום לסכום מצטבר בסוף, 
אצל רובנו התקציב החודשי 

דווקא די מאוזן. מה שלא 
לקחנו בחשבון – את הקטגוריה 

השניה - הוצאות חד שנתיות 
ועל כך בשבוע הבא!

רוצים להיות מנהלים בכלכלת 
הבית?

מסילה לכלכלה נבונה
02-5000475 

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 
| רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ 
פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 | רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ 
הריף 1. 03-909366/7 אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת 

כפר חסידים 04-9040905   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |
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