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זמני כניסת ויציאת השבת

בעקבות מתקפת הטרור הקטלנית שפקדה את טורקיה ובלגיה בשבוע האחרון

בשבת: פיגוע התאבדות קטלני בטורקיה שבו נהרגו שלושה ישראלים, תייר ועשרות נפצעו  ביום 
שלישי: סדרת פיגועים בבריסל - מחבל מתאבד פוצץ עצמו בנמל התעופה העמוס, הרג עשרה ופצע 

עשרות  כשעה וחצי לאחר מכן החרידו שלושה פיצוצים את הרכבת התחתית בבריסל במהלכם 
נהרגו עשרה בני אדם ונפצעו עשרות  בקהילות היהודיות באירופה מעלים כוננות ומגבירים את 

האבטחה על בתי הכנסת, בתי הספר והמרכזים היהודיים / עמ' 10-11

אבטחה מוגברת על המוסדות היהודיים

מרבד 
הקסמים

הנאום 
הפרו-

ישראלי 
של 

טראמפ

הסיוע אמריקאי העלתה ישראל 
בחשאי קבוצה של 17 מיהודי תימן 

שביקשו לברוח מהמדינה בשל החשש 
לחייהם  העולים הביאו איתם מגילת 
אסתר שנכתבה לפני 800 שנה / עמ' 8

אולמרט, ברק, נתניהו, 
דרעי, ליצמן, גפני, לפיד, 

הכותל הרפורמי, נעלי 
האדידס של ח"כ גואטה, 
מתחם התחנה בירושלים 
  ועד לדונלד טראמפ

המדור הסאטירי הכי רציני 
שתקראו / עמ' 12-13

פתשגן 
הכתב

בנאום בפני ועידת השדולה הפרו ישראלית בוושינגטון - איפא"ק, 
סיפק השבוע דונלד טראמפ שורת התבטאויות בנוגע לישראל • טראמפ  

הצהיר: "אבטל את עיסקת הגרעין עם איראן", הוסיף: "אעביר את 
השגרירות לבירה הנצחית של ישראל - ירושלים" / עמ' 9

לאגודת "עזרה למרפא"
בבני ברק  דרושים:

1. מציל לבריכה הידרותרפית 

2. סייעת לרופא שיניים

3. סייעת למרכז שיקום 

משרה חלקית

נסיון חובה!
בשעות הבוקר

2-3 משמרות בשבוע

רקע בתחומי אומנות
פעמיים בשבוע
בשעות אחה"צ

קו"ח:
green@ezra-lemarpe.org

ע 
יגו

הפ

קיה
טור

ב

ע 
יגו

הפ

ריסל
בב







"ד באדר תש"ע 121/3/1           י"ג באדר ב' תשע"ו 23/3/16באלעד124 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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, פישל רוזנפלד, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: חיים רייך

שצויין  הטובים"  המעשים  "יום 
גם  פסח  לא  בארץ,  רבים  במקומות 
השתתפו  רבים  גופים  כאשר  אלעד  על 

בפרויקט וסייעו לנזקקים.
יצאו  העירונית  הנוער  מועצת  בהובלת 
בשעות הבוקר בנות המרכזים עדי והילה 

להתנדב באריזה של משלוחי מנות.
הבנים  קבוצת  בשעות הצהריים שיפצו 
גן  הנוער  באגף  המד"צים  תוכנית  של 
הסתיים  היום  בעיר.  מיוחד  לחינוך 
באיסוף ואריזת מוצרים למשפחות נזקקות 

ולחיילים בודדים.

עירוני  שיטור   - האכיפה  יחידת  אנשי 
באלעד, בראשותו של ר' אפי שטרן, יצאו 
שהוקמה  אנדרטה  ולנקות  עשביה  לנכש 
חדווה  העיר,  תושבות  ובתה  אם  לזכר 
דרכים  בתאונת  שנהרגו  אליהו,  ורעות 
לפני 12.5 שנים, זאת לבקשה אישית של 
בני המשפחה בישיבה עם מחלקת הנוער 

בעיר ועם הר' יחיקם גמליאל.
עם  הנוער  בני  יצאו  אחרת,  במסגרת 
שימחו  שם  לוינשטיין,  לבית  המדריכים 
ושוהים  ארוך,  לשיקום  הנזקקים  ילדים 
אותם  והכניסו  ושרו,  רקדו  הם  במקום. 
ונמנעת  לאווירת הפורים השוררת ברחוב 

מהם בהיותם בין כתלי המוסד הרפואי.

מאת: מנדי קליין

גרמו  באלעד  השבוע  שירדו  הברכה  גשמי 
לקורת רוח מיוחדת בעירייה, מאחר ו'אוצר' מי 
מקווה  עבור  השבוע  והושלם  שהוכן  הגשמים 
כבר  התמלא  מאיר,  רבי  ברחוב  החדש  הכלים 

כדי מחציתו, וזאת מגל הגשמים הראשון. 
במקווה  שנערכו  השיפוצים  לאחר  כזכור, 
'מי מנחם' ברחוב רבי מאיר, והרחבת המקום, 
הורה ראש העיר הרב ישראל פרוש להכין מחוץ 
למבנה גם מקווה כלים לרווחת תושבי האזור. 
לחלוטין,  כמעט  והושלמה  נבנתה  המקווה 

כאשר נותרו עוד עבודות סיום קלות.
מיוחד  סיור  במקום  התקיים  השבוע  במהלך 

עם  יחד  גרוסמן,  הגרש"ז  דאתרא  המרא  של 
ראש העיר הרב פרוש, מ"מ ראש העיר ומחזיק 

תיק שירותי הדת הרב שמואל גרוסברד. 
במהלך הסיור בחן המרא דאתרא את כשרות 
המקום, ואת הכנתו לקליטת מי הגשמים שרוכזו 

מגג הבניין הסמוך.
דאתרא  המרא  ואישור  הסיור,  סיום  עם 
וזה  שיבוא,  לגשם  להמתין  נותר  רק  שליט"א, 
אכן הגיע בשעות הלילה, כאשר הגשמים העזים 
למלא  כבר  הצליחו  קצרים,  זמן  לפרקי  שירדו 
כדי מחצית  אוצר מי הגשמים. בשלב הבא, עם 
השלמת עבודות הגמר ומילוי כל האוצר, יושקו 
המים אל בור הטבילה עצמו לרווחת התושבים 

באזור.

יד קשה נגד משווקי הנפצים
ראש העיר ישראל פרוש הורה לנקוט יד קשה נגד משווקי הנפצים  בימים האחרונים נערכו 9 ביקורות 

בעסקים לאיתור צעצועים מסוכנים ונפצים, ובתום המבצע נעצרו שניים שסיפקו נפצים לקטינים
מאת: אהרן נצר

הוראתו של ראש העיר ישראל פרוש לנקוט 
מסוכנים  נפצים  ומוכרי  משווקי  נגד  קשה  יד 

בעיר מיושמת בשטח:
השיטור  צוות  של  משותפת  בפעילות 
באלעד  העירונית  האכיפה  יחידת  העירוני 
צוותי מודיעין ובילוש של משטרת ראש העין, 
נאכפו מכירת נפצים בעסקים ובבתים פרטיים 

ברחבי העיר.
ברחבי  הצוותים  נפרסו  המבצע  במהלך 
לאיתור  בעסקים  ביקורות   9 וביצעו  העיר 

צעצועים מסוכנים ונפצים.
סיפקו  אשר  שניים  נעצרו  המבצע  בתום 
בעיר  לקטינים  מסוכנים  וצעצועים  נפצים 

ושוחררו בתום חקירה בתנאים מגבילים.
בימים האחרונים המשטרה עצרה  כן,  כמו 
שנהג  אלעד,  בעיר  חרדי  ספר  בבית  בית  אב 

למכור נפצים לילדים הלומדים במוסד. 
וההערכות  מהפעילות  כחלק  הגיע  המעצר 

של משטרת ישראל לחג הפורים, כשבמשטרה 

וצעצועים  נפצים  והפצת  נגד החזקת  פועלים 

המסכנים חיים. 

במהלך הפעילות, בוצע חיפוש בביתו של 

במסגרת  כי  בחשד   ,40 כבן  אלעד,  תושב 

תפקידו כאב בית בבית ספר בעיר, נהג למכור 

נתפסו  לילדים. בחיפוש  הספר  בית  בתוך 

מאות נפצים ופריטים. החשוד נעצר לחקירה. 

במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת.

הודה  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 

את  לאכוף  להמשיך  להם  והורה  לצוותים 

הנושא על מנת שחס ושלום לא יפגעו ילדים 

ותושבים בעיר.

הוכשר מקווה הכלים 
ברחוב רבי מאיר 

לאחר הגשם שירד השבוע שמילא את 'אוצר' המקווה 
בכמחצית נותר רק לסיים את עבודות הגמר במקום  במקום 

התקיים השבוע סיור מיוחד של המרא דאתרא הגרש"ז 
גרוסמן שליט"א

"יום המעשים 
הטובים" באלעד

בני נוער תושבי אלעד יצאו לשמח ב"בית לוינשטיין", 
  עזרו באריזה של משלוחי מנות וסייעו לנזקקים
אנשי יחידת האכיפה - שיטור עירוני באלעד, יצאו 
לנכש עשביה ולנקות אנדרטה שהוקמה לזכר אם 

ובתה תושבות העיר שנהרגו בתאונת דרכים 

יד קשה. הנפצים שנתפסו באלעד

סיור הגרש"ז גרוסמן במקווה יום המעשים הטובים



עיר התורה שקרובה אליך

 ראה דברי
 הגר”י זילברשטיין שליט”א

 נתיבות חיים
שער א’ פרק ב’ סעיף ס”ג

נוהג בפורים?
על פי הלכה אסור לנהוג 

לאחר שתיית משקה 
אלכוהולי, אפילו לאחר 

שתייה מועטת ביותר.



באלעד6        י"ג באדר ב' תשע"ו 1223/3/16

ראש עיריית ב"ב ביקר 
ב'אוהל אשר'

בתום ביקור של ראש 
עיריית בני ברק חנוך 

זייברט ואליהו דדון סגן 
ראש העיר ברשת "אהל 
אשר" באלעד, אמרו 
השניים: "אנו שמחים 

לראות כי ילדי בני 
ברק מקבלים את היחס 

והמקצוענות הטובה ביותר 
בשבילם באהל אשר" 

מאת: אהרן נצר

עיר  ראש  לראות  ניתן  יום  כל  לא 
אליהם  ויורד  התלמידים  בין  מסתובב 
כאילו  והתקדמותם  במצבם  עניין  ומת 
ליוותה  זו  תחושה  אך  ממש,  בניו  היו 
ברק  בני  עיריית  ראש  של  סיורו  את 
הרב חנוך זייברט שהגיע יחד עם סגנו 
הרב אליהו דדון, אחראי מחלקת חינוך 
בעיר בני ברק, לסיור נרחב ברשת "אהל 

אשר" באלעד.
בתלמוד  התחילו  הם  הסיור  יום  את 
פני  את  קיבל  שם  אשר",  "אהל  תורה 
המשלחת הרב שמעון רווח מנהל רשת 
"אהל אשר" יחד עם המפקח הרב יצחק 

שסקרו  רווח,  מיכל  והמנהלת  אמרוסי 
ההוראה  דרכי  את  האורחים  בפני 

והטיפול הייחודיים.
לביקור  הפמליה  המשיכה  משם 
בישיבת "עטרת עמרם", שם סקר הרב 
ההתפתחות  את  האורחים  בפני  רווח 
של כל הרשת, והמענה המקצועי אותו 

מקבלים התלמידים.
את  לפגוש  ביקש  זיברט  חנוך  הרב 
ונכנס לבית המדרש שהיה  התלמידים, 
בלימודם  השוקדים  בתלמידים  מלא 
בחברותות. הוא ניגש לכל בחור ובחור 
באופן אישי והתעניין על מצבו, וכיצד 
הוא מרוצה בישיבה. התלמידים מאוד 
נהנו מהיחס המיוחד שהעניק להם ראש 

העיר.

בסיור  המשלחת  המשיכה  משם 

דיור  מערכי  של  הווילות  במערך 

לשילוב בקהילה, שם שמעו סקירה מפי 

ערן חסון, מנהל המערך.

לרב  האורחים  כל  אמרו  לסיום 

מסיירים  שהם  למרות  כי  רווח  שמעון 

רבות במוסדות לחינוך מיוחד, "לראות 

על  גם  שמקפידים  אחד  במקום 

מקצוענות וגם על יופי, זהו שילוב נדיר 

ומנצח. אנו שמחים לראות כי ילדי בני 

והמקצוענות  היחס  את  מקבלים  ברק 

הטובה ביותר בשבילם באהל אשר" .

ראש עיריית אלעד ישראל פרוש 
הפתיע את משתתפי בר המצוה 

לבנו של מנכ"ל מוסדות שטנפנשט, 
כאשר סיפר כי בעיות שונות נפתרו 
לאחר שהתפלל על הציון של הרבי 

משטפנשט בגבעתיים
מאת: מנדי קליין

אישי  במונולוג  הפתיע  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
הרב  שטפנשט  מוסדות  מנכ"ל  לבן  מצוה  בבר  ומרגש 

שמואל מושקוביץ.
ראש העיר הפתיע וריגש את הציבור בנאומו כשגולל 
האדמו"ר  של  קדשו  לציון  שלו  הגדול  הקשר  על 

משטפנשט בגבעתיים.
בעיר  רבות  "דילמות  כי  הציבור  בפני  גילה  פרוש 
באות על פתרונן בתפילה חרישית שלי על ציון הקודש 

בגבעתיים בשעת לילה מאוחרת". 
כהוקרה והערכה לת"ת שטפנשט באלעד שע"ש האי 
מנכ"ל  של  ולכבודו  מגבעתיים,  ישועות  פועל  צדיק 
המוסדות הכריז ראש העיר על שיפוץ כללי של מתחם 
הגנים החסידים לבנים "עקבי אבירים", הגנים שנודעו 
יודעים  "וכולנו  מידי.  באופן  בעיר,  ולתהילה  לשם 
במידי",  מבצע  אכן  הוא  מכריז  העיר  ראש  שכאשר 

אומרים במוסדות.

"הדילמות נפתרו 
זייברט ודדון ב'אוהל אשר' באלעדלאחר התפילה"
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בעזה“י המכירה תתקיים
ביום ראשון הזה ג‘ בכסלו (15/11)

בין השעות 18:00-20:00,
ברח‘ בבא סאלי ליד בית הכנסת באר אברהם

הכל כבר בפנים: מצלמה | נגן MP3 | מקליט | אוזניות | נטען | חריץ הרחבה 
| רמקולים מובנים | מסך ענק | עד 8 שעות שימוש | אלבום תמונות | שעון 
ועוד...  | | ספר אלקטרוני  | שפה עברית  | תאריכון  (+שעון עצר) מחשבון 
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המכירה תתקיים ביום שלישי הזה
 י“ט  אדר (29.3)בין השעות 18:00-20:00
ברח‘ אבן גבירול ליד ביהכ“ס מאור שרגא








 גזור ושמור

 גזור ושמור

וידאו

מכירה אחרונה 
לפני פסח 

עדכניתצבעוניתרעננה

ארועים     תינוקות    ילדות    נשים

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קווין ביי ננה בסניפי אושר עד: ירושלים שמגר 16 רבע שפע    בית שמש רח' מורדי הגטאות   

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז





באלעד8        י"ג באדר ב' תשע"ו 1223/3/16

מאת: יעקב פלדמן

שבתימן  ריידא  מהעיר  יהודים  קבוצת 
נחתה ביום שני לפנות בוקר בישראל במבצע 
תחת  שנערך  היהודית  הסוכנות  של  חשאי 

הכותרת 'מקצה תימן'. 
יהודים   12 כוללת  שנחתה,  הקבוצה 
מהעיר ריידא שבמחוז עומראן ועוד משפחה 
יהודי  עם  יחד  צנעא.  מהעיר  נפשות   5 בת 
ריידא, הגיע גם הרב והשוחט של הקהילה, 
הרב סלימן דהרי, שהביא עמו לישראל ספר 

תורה עתיק בן למעלה מ-800 שנה. 
אבי המשפחה שעלתה מצנעא הוא בנו של 
הק' אהרן זינדאני הי"ד, שנרצח בהתקפה על 
הרצח  לאחר  תשס"ב.  בשנת  אנטישמי  רקע 
העלתה הסוכנות היהודית את רעייתו וילדיו 

לישראל והביאה את גופתו לקבורה בארץ. 
ההכנות להעלאת חברי הקבוצה לישראל 

נערכו בחשאי ונמשכו כשנה. 
המבצע בוצע בסיוע של מחלקת המדינה 
אמריקניים  וגורמים  הברית,  ארצות  של 

רשמיים סייעו לתאם את המעבר המורכב. 
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש שעות 
"ברוך  מתימן.  העולים  עם  נחיתתם  לאחר 
אמר  ישראל",  לארץ  לירושלים,  בואכם 
להם נתניהו. "אני מאוד נרגש לראות אתכם 
כאן. מרגש שאתם יודעים לקרוא בתורה, זה 
אתכם  להביא  חיכינו  שנים  הרבה  הבסיס. 

ובעזרת ה' זה הסתייע".

 "חששנו שהמבצע יסתבך" 

יהודים שחיים  נותרו כעת עוד 50  בתימן 
כבודדים ומסרבים לצאת ממנה. רובם חיים 
בצנעא ועוד קומץ בריידה. בשנים האחרונות 
מוסלמים  מצד  מהתנכלויות  הקהילה  סבלה 

קיצונים. 
עליית  תחום  מנהלת  פורטו,  די  אריאל 
מצוקה במחלקה לעלייה ותפקידים מיוחדים 
מבצע  על  שניצחה  היהודית,  בסוכנות 
אמרה:  מתימן,  היהודים  של  העלאתם 
"חלקם עברו בתקופה האחרונה הפצצות של 
הסעודים ולמרות זאת בחרו להישאר. אנחנו 

עליהם  שהשפיעו  כאלה  היו  שגם  יודעים 
הם  אפילו  עכשיו  אבל  לישראל,  לצאת  לא 

מבינים שזה פיקוח נפש וצריך לצאת משם.
"אנחנו עובדים על המבצע הזה כבר שנה 
ב-2008  נרצח  נהרי  שמשה  מאז  שלמה. 
מתימן.  יהודים   200 לישראל  הבאנו 
 30 הגיעו  האחרונים  החודשים  בארבעת 
כמה  היו  הללו.  ה-17  ועכשיו  יהודים 
היו  כי  ישתבש  שהמבצע  שחששנו  רגעים 
מהתנכלויות  סבלו  היהודים  תקלות.  כמה 
שלא  סיפר  למשל  דהרי  הרב  החות'ים.  של 
הצליח למכור את הרכוש שלו כי המקומיים 
וניקח  עוזבים  תיכף  ממילא  'אתם  לו  אמרו 
את  לו  סגרו  הם  בחינם'.  שלכם  הרכוש  את 
השביל שמוביל לבית כדי שלא יוכל לצאת. 
נפש,  פיקוח  בגלל  האחרונים,  בחודשים 
עזרנו למשפחה יהודית מתימן לצאת למרות 
צריכים  אנחנו  ארה"ב.  היה  שלה  שהיעד 
יהודי בסכנה. הסיוע האמריקאי  לכל  לסייע 

למבצע היה מאוד חשוב".
היא הוסיפה שבבגדד נותרו שישה יהודים 
שלא רוצים לבוא לישראל, גם בלבנון נותרו 
בודדים ובסוריה 18 יהודים שאף אחד מהם 

לא רוצה לצאת.
יו"ר הסוכנות היהודית, נתן שרנסקי, אמר 
"זהו  מתימן:  העולים  של  עלייתם  בעקבות 
רגע משמעותי ביותר בהיסטוריה של מדינת 
ישראל ושל העלייה ארצה. מאז מבצע 'מרבד 
הקסמים' ועד היום סייעה הסוכנות היהודית 
לישראל.  הביתה  תימן  יהדות  להבאת 
פרק  לסיומה.  זאת  משימה  הבאנו  השבוע 
זה בהיסטוריה של אחת הקהילות העתיקות 
תרומתה  אך  סיומו,  אל  בא  היהודי  בעם 
שנה   2,000 בת  תימן  יהדות  של  הייחודית 

תמשיך כאן במדינת ישראל".
הקהילה היהודית הזעירה שנותרה בתימן 
סבלה בשנים האחרונות מהתנכלויות חוזרות 
אנטישמי-איסלמיסטי,  רקע  על  ונשנות 
שהגיעו בכמה מקרים גם עד לפגיעה פיזית 
להישאר  בחרו  יהודים   50 כ-  ביהודים. 
הם  שם  בצנעא,  כ-40  מהם  בתימן,  ולחיות 
לשגרירות  סמוך  סגור  במתחם  מתגוררים 

ארה"ב ונהנים מהגנה של שלטונות תימן.

קבוצת יהודים עלתה 
בחשאי מתימן

במבצע חשאי של הסוכנות 
היהודית הגיעה השבוע 
לישראל קבוצה של 17 

יהודים מתימן - היהודים 
האחרונים שביקשו לצאת 
מהמדינה  הם הביאו 

איתם ספר תורה עתיק בן 
כ-800 שנה  כעת נשארו 

בתימן עשרות יהודים 
ספר התורה העתיק )צילום: חיים צח, לע"מ(בלבד

נתניהו עם העולים שעלו השבוע מתימן

בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1228

מאת: מ פיד

העסקי מהו נסיונ
בפיתוח  ניסיון  שנות   15 מעל  צברתי 
הייטק.  בחברות  מכירות  ובניהול  עסקי 
הייתי מנכ"ל סניף ישראל של 'סימנטק', 
בעולם.  בגדלו  השביעי  התוכנה  תאגיד 
בחיל-האוויר,  (מיל')  אלוף-משנה  אני 
שני  תואר  ובעל  וניהול  תעשייה  מהנדס 
אני  האחרונות  בשנים  במינהל-עסקים. 
ויועץ עסקי מול סטארט- משמש מנטור 

אפים וקרנות הון סיכון. 
יעדי-ההשקעה  נבחרים  כיצד 

החדשים
דורשים  וההערכה  האיתור  תהליכי 
נעזרים  אנו  וטכנולוגית.  עסקית  הבנה 
מיזמים  על  ממליצים  בכירים,  במומחים 
בסדנו,  של  ההשקעות  ועדת  בפני 
במטרה  במיזם  במעורבות  וממשיכים 
למשקיעים.  גבוה  ערך  ולהשיג  לקדמו 
במרץ,  פועלים  ובחו"ל  בארץ  צוותינו 
עם  מצוינים  מיזמים  איגדנו  ולשמחתי 

סיכויי הצלחה מרשימים.
-ו 1 מה מיוחד בקרנות

קרן 61 משקיעה בטכנולוגיות בתחומי 
ועוד,  הרפואה  הביוטק,  המיחשוב, 
שוק  זהו  המוסדי.  לשוק  בעיקר  הפונות 
ולמוסדות  לחברות  ומכירה  סיכון,  רב 
זה  בענף  הצלחות  אך  אורך-רוח,  צורכת 
קרן  מאד.  נאות  תשואות  לגרוף  עשויות 
בעיקר  המיועד  בהייטק  משקיעה   62
לשוק הפרטי והמסחרי - שוק בטוח יותר, 

למשקיע  המומלץ  נאה,  רווחים  צפי  עם 
הזהיר יותר. 

מי הקרנותתן דוגמאות אפשריות למי
בין המיזמים שאנו פועלים מולם, בקרן 

:61
העור  לסרטן  אבחון  שיטת  סקייד:   •
ראשוני  בשלב  מוקדם  גילוי  המאפשרת 
עשרות  מקיף  העולמי  השוק  נתח  מאד. 
מממציאי  בשנה.  אבחונים  מיליוני 
גלעד לאון, מנהל המרפאה  ד"ר  המיזם: 

לדרמטו-כירורגיה ב'הדסה'.
המאתרת  טכנולוגיה  אורייניקס:   •
במטענים  מוסווים  לחימה  אמצעי 
של  עצום  עולמי  שוק  למיזם  ובמכולות. 
ועוד,  שדות-תעופה  ומשטרות,  צבאות 
הממציא:  דולר.  מיליארד  כ-4  שערכו 

הכימאי פרופ' ישראל שכטר מהטכניון.
בקרן 62:

לייעול  פלטפורמה  קלאס:  פור   •
פיתוח  ותלמידים,  מורים  עבור  הלמידה 
המרצה  ישראלי  אלון,  גד  פרופ'  של 
המיזם,  בארה"ב.  באוניברסיטאות 
 80 במעל  פועל  להרחיב,  שבכוונתנו 
שנתיות  בהכנסות  אמריקניים,  מוסדות 

ראשוניות של כ-100,000 דולר.
סלולרית  אפליקציה  פארק:  קודי   •
מנוסים,  מתכנתים  שפיתחו  אמריקנית 
הפנוי  החניון  את  נהגים  עבור  המזהה 
ואף  חניונים  מחירי  משווה  הקרוב, 
מודיעה לחניון להיערך לבוא הנהג. קודי 
החניונים  בתעשיית  השתלב  כבר  פארק 
בארה"ב, המגלגלת כ-30 מיליארד דולר 

בשנה, ובכוונתנו להרחיבו.

למידע נוסף: 073-22-111-74

61 ועוד 62 שווים יותר
קבוצת בסדנו מתברגת לצמרת קידום המימים בישראל, 

ומציעה השקעות בחברות הייק בעלות רעיונות 
מובילים ורווח פונציאלי גבוה במיוחד ראיון עם 

שמוליק אנגל, מנהל פיתוח מימים בבסדנו ישראל, על 
-ו 1 ק החדשותקרנות ההיי
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"ירושלים בירתה 
הנצחית של ישראל"

בנאום בפני ועידת השדולה הפרו ישראלית בוושינגטון - 
איפא"ק, סיפק השבוע דונלד טראמפ שורת התבטאויות 

בנוגע לישראל • טראמפ  הצהיר: "אבטל את עיסקת הגרעין 
עם איראן", הוסיף: "אובמה   הדבר הגרוע ביותר שקרה 
לישראל" ולא עזב לפני שקיבל תשואות מהקהל כשאמר: 

"השגרירות לבירה הנצחית של ישראל - ירושלים"

שמעון דן

הרפובליקני  המתמודד  טראמפ,  דונלד 
שני  ביום  נשא  לנשיאות  במרוץ  המוביל 
דברים בפני באי הכנס של השדולה הפרו-
ופיזר  איפא"ק,   – בוושינגטון  ישראלית 
פתח  דבריו  את  לישראל.  אוהדות  הצהרות 
בנושא האירני. "ראשית אני מתכנן לפרק את 
העסקה עם אירן", הצהיר, "אני איש עסקים 
שהעסקה  לכם  אומר  ואני  זמן  הרבה  כבר 
הזו היא אסון לישראל ולכל המזרח התיכון. 
אני  מכולם,  יותר  הזו  העסקה  את  למדתי 

מכיר אותה והיא עסקה רעה", הוסיף.
המזרח  בכל  במלחמות  מעורבת  "אירן 
חזית  ליצור  מנסה  היא  עכשיו  התיכון. 
טראמפ  ניתח  הסורי",  בגולן  ישראל  נגד 
"אירן  באזור.  הביטחונית  ההתפתחות  את 
מהמפה.  ישראל  ממחיקת  לשכוח  צריכה 
אירן הפרה את התנאים של מועצת הבטחון 
נעשה",  אנחנו   – כלום  עשה  לא  ואיש 

הבטיח.
טראמפ גם לא היסס להצביע על האשם 
ברק  הנוכחי  הנשיא  אירן,  עם  בעיסקה 
אובמה. הוא הביע שמחה על כך שזו השנה 
האחרונה של אובמה כנשיא וזכה למחיאות 
ביותר  הגרוע  הדבר  "הוא  מהקהל.  כפיים 
ביקורת  גם  והוסיף  אמר  לישראל",  שקרה 
של  חבר  לא  הוא  "האו"ם  האו"ם:  על 
הדמוקרטיה, לא של החירות ובטח לא של 

ישראל".
לסכסוך  טראמפ  התייחס  בהמשך, 
צריך  לא  אחד  "אף  פלסטיני.  הישראלי 
צריכה  היא  הסכם  איזה  לישראל  להכתיב 
לקבל, זה צבוע וזה לא יקרה", הכריז, "כדי 
ישראל  צדדים.  שני  צריך  עסקה  לעשות 
ללא  ומתן  המשא  לשולחן  לשבת  רוצה 
תנאים והפלסטינים דחו כל עסקה שהוצאה, 
הם אפילו לא ענו", פירט טראמפ והבטיח: 
"אני אפגש עם נתניהו מיד ונעבוד יחד על 

מנת להביא שלום ויציבות לאזור".

 "נעביר את השגרירות לירושלים"

טראמפ הוסיף ביקורת על הצד הפלסטיני 
שהילדים  להיות  יכול  לא  "זה  ואמר: 
גיבורים.  בטרוריסטים  רואים  הפלסטינים 
זה חייב להיפסק וזה ייפסק. יש שם תרבות 
החינוך  את  להפסיק  צריך  שנאה,  של 
לשנאה ועכשיו". את הנאום חתם בהבטחה 
לבירה  השגרירות  את  "נעביר  דרמטית: 

הנצחית של ישראל – ירושלים".
לפני  שערך  עיתונאים  במסיבת  זאת,  עם 
הצהרה  המתמודד  סיפק  בוועידה,  נאומו 
למדינות  כבוד  הרבה  לי  "יש  חריגה: 
אותן,  אוהב  אני  מארה"ב,  סיוע  שמקבלות 
אבל הן צריכות לשלם לנו כסף". כשנשאל 
האם ישראל גם נמנית בין אותן מדינות אמר 
טראמפ: "כן, אני חושב שגם ישראל תשלם, 

היא יכולה להרשות זאת לעצמה".

דבריו של טראמפ הגיעו זמן קצר לאחר 
במהלך  אותו  עקצה  קלינטון  שהילארי 
נאומה ואמרה כי כנשיאה היא אינה מתכוונת 
מבלי  זאת  לישראל,  ביחס  ניטרלית  להיות 
טראמפ.  של  המפורש  שמו  את  שהזכירה 
כי במידה  נאומה הבהירה קלינטון  במהלך 
ישראל  של  ביטחונה  לנשיאות,  ותיבחר 
"אני מקווה  יעמוד בראש סדר העדיפויות. 
שנוכל לחתום על הסכם אספקת נשק לעשר 
של  בטחונה  את  לשפר  כדי  הבאות  השנים 
קלינטון.  הבהירה  הרחוק",  לעתיד  ישראל 

"אני מחויבת ליתרון הצבאי הישראלי".
כי  הדגישה  הדמוקרטית  המתמודדת 
כנשיאה  שתעשה  הראשונים  הדברים  אחד 
ישראל  ממשלת  ראש  את  להזמין  הוא 
עקיצה  קלינטון  שיגרה  בנוסף  הלבן.  לבית 
יתייחס  כנשיא  כי  בעבר  שאמר  לטראמפ 
לישראל באופן ניטרלי: "אנו צריכים לבחור 
ועתידה  לביטחונה  מחויב  שיהיה  במנהיג 
של ישראל, כל דבר אחר הוא לא מתקבל".

מישהו  ולא  נחוש  מנהיג  צריכים  "אנו 
ושהוא  ומתן  למשא  נתון  שהכל  שאומר 
יהיה ניטרלי", הבהירה קלינטון. "הביטחון 

של ישראל הוא לא נושא למשא ומתן".
יריבו  גם  לבמה  עלה  הוועידה  בהמשך 
גם  מטקסס.  קרוז  טד  טראמפ,  של  המרכזי 
ישראל  שגרירות  את  להעביר  התחייב  הוא 
החלטה  לסיכול  יפעל  כי  ואמר  לירושלים, 
באו"ם בנוגע להקמת מדינה פלסטינית. "אם 
פלסטינית,  מדינה  על  או"ם  החלטת  תהיה 
עליה  להטיל  כדי  יורק  לניו  בעצמי  אטוס 
ציין. "אולי להפתעת הדובר הקודם,  וטו", 
'פלסטין' לא הייתה קיימת עד 1948", אמר 
קרוז בהתייחס לשימוש של טראמפ במונח 

במהלך נאומו.
אמר  איראן,  עם  הגרעין  להסכם  בנוגע 
מיליארד  למאה  מעל  "מעניק  הוא  כי  קרוז 
הטרור  תומך  חמינאי,  לאייתולה  דולרים 
הגדול בעולם, בעוד אנו מעניקים לישראל 
"איראן  לדבריו,  מיליארד".  שלושה 
כאלה  בהם  בטילים,  ניסוי  לערוך  ממשיכה 
על  כי  ובעברית  בפרסית  נכתב  שעליהם 
דברי  את  שמע  מהעולם.  להימחק  ישראל 
תערוך  ואיראן  נשיא  אהיה  אם   – חמינאי 
דבריו  את  אותם".  ניירט  אנו  טילים,  ניסוי 
ישראל  "עם  בעברית:  במשפט  קרוז  חתם 

חי".
טראמפ  בירושלים.  תהיה  השגרירות 

בנאומו באיפא"ק

השגרירות תהיה בירושלים. טראמפ בנאומו באיפא"ק

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
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לפחות 23 הרוגים בשני פיגועים בבריסל שבבלגיה  אתמול בבוקר נשמעו פיצוצים בנמל 
התעופה בבריסל שבבלגיה, ודקות לאחר מכן התברר - פיגוע התרחש באזור הצ'ק-אין שבכניסה 
לשדה התעופה, ובו נהרגו לפחות 13 איש ונפצעו עשרות  פיגוע נוסף אירע בתחנת מטרו בעיר 

- ובו נהרגו לפחות עשרה 

מאת: אלי שניידר

אדם  בני   13 לפחות  שבבלגיה:  בבריסל  טרור  מתקפת 
אתמול  שאירעו  פיצוצים  בשני  נפצעו   35 ועוד  נרצחו 
בנמל  ישראל,  שעון   09:00 השעה  בסביבות  )שלישי( 
התעופה הבינלאומי בבריסל. שעה וחצי לאחר מכן דווח על 
פיצוץ נוסף - הפעם בתחנת הרכבת התחתית הסמוכה למטה 
האיחוד האירופי בבריסל - וגם שם נרצחו לפחות 10 אנשים 
ונספרו כמה נפגעים. בעקבות הפיצוצים העלתה בלגיה את 
רמת הכוננות שלה לדרגה הגבוהה ביותר. נמל התעופה נסגר, 
התבקש  והציבור  מהמקום  פונו  אנשים  בוטלו,  הטיסות  כל 
שלא להגיע לאזור נמל התעופה. גם פעילות הרכבת התחתית 
פונו  בבירה  אדם  הומי  הם  כלל  שבדרך  אזורים  הופסקה. 

מאנשים מחשש לפיגועים נוספים.
לפני  כי  דיווחה  "בלגה"  הבלגית  הידיעות  סוכנות 
הפיצוצים בנמל התעופה נשמע ירי ונשמעו צעקות בערבית. 
התעופה  חברת  של  צ'ק-אין  עמדת  מהדיווחים,  חלק  לפי 
לכך  אין  אך   - לפיצוצים  היעד  הייתה  איירליינס"  "אמריקן 
שהפיצוצים  מדווחים  בבלגיה  התקשורת  כלי  רשמי.  אישור 
אירעו באולם הטיסות היוצאות. בפיגוע נפצע גם יהודי חסיד 

בעלזא תושב ירושלים, שנפצע קל מרסיס בפיצוץ.
רשת "סקיי ניוז" ציטטה את הכתב שלה, אלכס רוסי, שהיה 
שני  ושמעתי  התעופה  בנמל  פרי  בדיוטי  "הייתי  ראייה:  עד 
פיצוצים חזקים מאוד מאוד. הרגשתי את הבניין זז. היו אבק 
ואנשים  הפיצוצים  אירעו  שבו  המקום  לכיוון  הלכתי  ועשן. 
חלפו על פניי ונראו המומים. המחשבה פה היא שמדובר פה 
בסוג כלשהו של מתקפת טרור – אבל זה לא אושר עדיין על 

ידי הרשויות בנמל התעופה". 
ישראלי שהיה בנמל התעופה סיפר: "פינו את כולם לאזור 
עברו  שכבר  אנשים  של  באזור  אירעו  הפיצוצים  מבודד. 

ביקורת דרכונים".
בנמל  שהיה  הצלה  איחוד  של  מתנדב  ישראלי,  יעקב 
התעופה בבריסל בזמן הפיצוץ, סיפר: "היינו באמצע תפילת 
שחרית, נחתנו בטיסה מניו יורק. פתאום היה פיצוץ שהרעיד 
נמל  בכל  אותנו  הריצו  פיצוץ.  עוד  היה  ואז  הבניין  כל  את 
התעופה, אמרו שיש בלגן. בתור ישראלי אני מתנדב באיחוד 
הצלה מספיק שנים, והבנתי שמדובר בפיצוץ. ראיתי שכל מי 
שאיתי בסדר והבנתי שזה מקום שבו לא אוכל לתת סיוע כי 

אי אפשר להגיע לשם. ראינו כוחות ביטחון וחיילים רצים".

 הרכבות פסקו מלעבוד

תנועת הרכבות לנמל התעופה הופסקה, ובתמונות ששודרו 
בכלי התקשורת בבלגיה נראו חלונות שבורים והרס.

הפיצוצים באו בימים שבהם בלגיה הייתה בכוננות גבוהה 
גם כך מחשש לפיגועים - דרגת הכוננות בבלגיה עד הפיצוצים 
אתמול הייתה השנייה הכי גבוהה. לאחר הפיצוצים, כאמור, 

היא הועלתה לדרגה החמורה ביותר.
היוודע  לאחר  מצב  חדר  נפתח  גוריון  בן  התעופה  בנמל 
להתעדכן  התבקש  הנוסעים  וציבור  בבריסל,  הפיגועים 
בחברות התעופה. על פי הנחיות גורמי הביטחון, כל הטיסות 
הישראליות מאירופה, 24 טיסות, לא הורשו להמריא לישראל 
לא  מישראל  היוצאות  הטיסות  למעשה,  אך  שעות.  במשך 
סבלנות  לגלות  הנוסעים  מציבור  מבקשים  "אנו  הופסקו. 

ולבדוק את לוחות הזמנים שלהם", נמסר בהודעה. 
הדמים  לאירועי  בבהלה  הגיבה  האירופית  הבורסה  גם 
וחברות הטיולים צבעו את  בבריסל. מניות חברות התעופה 
עמה  שמביאה  הכללי  החשש  את  והביעו  באדום  המדדים 

סדרת הפיגועים הזו.
רק  לג'יהאד.  ההצטרפות  את  לעצור  מצליחה  לא  בלגיה 
ביום שישי האחרון עצרו כוחות הביטחון של בלגיה, אחרי 
ארבעה חודשים של מצוד, את סאלח עבד א-סלאם, המחבל 
אותר  הוא  בפריז.  הטרור  ממתקפת  בחיים  שנמלט  היחידי 
בסיוע  הסתתר  שם  מולנבק,  בריסל  של  הטרור"  ב"פרבר 
פיגועים  לבצע  תכנן  כי  בחקירה  העיד  עצמו  הוא  חברים. 

נוספים בבלגיה עצמה.
ידועה כאחד המוקדים הבוערים ביותר של תומכי  בלגיה 
הג'יהאד העולמי באירופה, והיא המדינה שממנה יצאו הכי 
לגודל  ביחס  ובעיראק  בסוריה  למלחמות  טרוריסטים  הרבה 

אוכלוסייתה.
במוסדות  אירופה'  רבני  'ועידת  ונציג  בלגיה  של  רבה 
הפיגוע:  לאחר  סיפר  גיגי,  אברהם  הרב  האירופי,  האיחוד 
הנחיית  יום.  יילד  מה  נדע  לא  כי  גדולה,  בחרדה  "אנחנו 
אחד  כל  להישאר  היא  לתושבים  בבלגיה  הביטחון  שירותי 

במקומו ולא לנוע בדרכים.
מורגש  המתח  לחלוטין.  שותקה  הציבורית  "התחבורה 
ברחובות. בדיווחים שקיבלתי יש 13 הרוגים בשדה התעופה 
ובתחנת  'מלבק'  בתחנת  הפיצוצים  בשני  הרוגים   10 ועוד 
הנציבות  ולמוסדות  האירופי  לפרלמנט  הסמוכים  'שומן' 

האירופית.
תלמידים  הגדול  הכנסת  בבית  אירחנו  הפיגועים  "בשעת 
שאינם יהודים שנתקפו קצת בחרדה. המאבטחים המוצבים 
היהודית  הקהילה  תכננה  למחר  אותנו.  הרגיעו  קבע  דרך 
נקיים  האם  ברור  לא  כעת  חגיגי.  וקונצרט  פורים  מסיבת 

אותה. אקבל הנחיות משירותי הביטחון וכך ננהג.
"אני מבקש לשלוח את תנחומי הקהילה היהודית בבלגיה 
למשפחות הפצועים ומאחל החלמה לפצועים. ירחם ה' על 

אירופה".

ביניים: הרכבות פסקו מלעבוד

מתקפת טרור קטלנית בבריסל

הטרור ממשיך באירופה. הפיגוע בשדה"ת ובמטרו בבריסל
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ו-11  האחרונה,  בשבת  נרצחו  ישראלים  אזרחים  שלושה 
שבטורקיה.  באיסטנבול  התאבדות  בפיגוע  נפצעו,  נוספים 

בפיגוע נהרגו בסה"כ ארבעה בני אדם, ונפצעו קרוב ל-40. 
הפיגוע אירע מעט אחרי השעה 11 בבוקר באחד הרחובות 
חלק  פי  על  איסטנבול.  בעיר  ביותר  והתיירותיים  המרכזיים 
שהגיע  תיירות  מקבוצת  חלק  היו  הישראלים  מהדיווחים, 
לטורקיה, ועברו ברחוב זמן קצר לפני הפיגוע. גם הפצועים 
איראן  איסלנד,  גרמניה,  מאירלנד,  תיירים  היו  הגדול  ברובם 

ואיחוד האמירויות. 
ישראלים  של  מעורבות  על  דווח  ארוכות  שעות  במשך 
היא  ההרוגים  אחת  כי  אושר  הלילה  בשעות  רק  אך  בפיגוע, 
יצאו כלי התקשורת המרכזיים בטורקיה  ישראלית, ובהמשך 
יש  כי  שנאמר  האחרים  הישראלים  שני  שגם  הטוען  בדיווח 

חשש לחייהם, נמצאים ברשימת ההרוגים. 
שר הבריאות הטורקי אחמט באהא אגוטקן הוא זה שאישר 
את דבר מותם של התיירים הישראליים. השר הטורקי הוסיף 
כדי  שנעשו  המאמצים  שכל  כך  על  להודיע  מצטער  הוא  כי 
פוזרו  הישראלים  הפצועים  כשלון.  נחלו  חייהם,  את  להציל 
צאת  לאחר  אך  שונים,  חולים  בתי  בחמישה  הפיגוע  אחרי 
העברתם  לקראת  אחד,  חולים  לבית  מרביתם  רוכזו  השבת 
אשפוז  להמשך   - מד"א  של  במטוס   - ראשון  ביום  למחרת, 

בישראל. 
בשעות הראשונות האשימו הטורקים את המחתרת הכורדית 
שבימים האחרונים הוציא ארגון המסונף לה פיגוע תופת בו 
נרצחו 37 אזרחים טורקים. ככל שהתפתחה החקירה התברר 
שהאירוע ככל הנראה אינו קשור לכורדים, וכי הפעם מדובר 
במתקפת טרור עם מניע שונה. בטורקיה התפרסם תיעוד של 
רגע הפיגוע. המחבל נראה כשהוא משוטט וסוקר את סביבתו 
התקרב  תיירים,  של  קבוצה  זיהה  שהוא  נראה  רוח.  בקור 
למרחק של ארבעה מטרים לכל היותר מהקבוצה, ופוצץ את 

עצמו. 

מסמכיו  של  וצילום  המחבל  של  תמונה  נפוצו  כן  כמו 
עוד  ה-33.  בן  ילדיז,  בסאבאז  שמדובר  התברר  האישיים. 
נמסר כי ילדיז היה ברשימת המבוקשים של משטרת טורקיה, 
לאחר שהיה מעורב ככל הנראה בשני פיגועים שבוצעו בדרום 
ברח  ילדיז  הדיווחים,  פי  על  שים.  חוד־  כ-11  לפני  טורקיה 
לסוריה כדי להסתתר מהמשטרה שחיפשה אחריו, ובאחרונה 
חדר בחזרה לטורקיה כשהוא חמוש בחגורת נפץ, מתוך מטרה 

להתפוצץ ולרצוח ישראלים.

 "עלינו להתאחד נגד הטרור"

יומיים אחרי הפיגוע הרצחני בלב איסטנבול, המסרים בגנות 
הפיגוע איחדו בין ישראל לטורקיה שהיחסים ביניהם נמצאים 
טאיפ  רג'פ  טורקיה  נשיא  האחרונות.  בשנים  עמוק  בשפל 
ריבלין  ראובן  המדינה  לנשיא  תנחומים  איגרת  שלח  ארדואן 
וכתב לו כי "עלינו להתאחד במאבק נגד הטרור המאיים על 
האנושות כולה ועל הערכים הבסיסיים שלנו ומהווה פשע נגד 

האנושות. 
אזרחים  שלושה  המזל  לרוע  כי  לשמוע  מאוד  "נעצבתי 
במתקפת  נפצעו,  ישראלים  אזרחים  ועשרה  נהרגו  ישראלים 
הנשיא  כתב  באיסטנבול",  שהתרחשה  הנפשעת  הטרור 
ארדואן לנשיא ריבלין. "המתקפה האכזרית הזו הוכיחה שוב 
הטרור.  נגד  במאבקה  להתאחד  הבינלאומית  הקהילה  על  כי 

האומץ והרצון אותם מוכיח עמנו נגד פעולות ארגוני הטרור.
ביותר לעם  ארדואן ביקש "לשלוח את תנחומיי העמוקים 
במתקפה  יקיריהן  את  איבדו  אשר  ולמשפחות  הישראלי 
ומבקשים  בעיר  מבקרים  בעודם  באיסטנבול,  הזו  הבוגדנית 
להכיר טוב יותר את התרבות שלנו. אני מאחל החלמה מהירה 

לפצועים". 
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר ביום שני בבוקר בפתח 
חפים  אזרחים  להרג  הצדקה  שום  אין  כי  הממשלה,  ישיבת 
לפיגוע  בהתייחסו  זאת  הפיגוע,  למיקום  קשר  ללא  מפשע, 

הקשה שהתרחש בשבת בלב איסטנבול. 

להבהיר  היא   – בטרור  המוסרי  במאבק  המפתח  "נקודת 
בשום  הצדקה,  שום  הצדקה,  אין  מפשע  חפים  שלרצח 
ולא בירושלים. מי  מקום. לא באיסטנבול, לא בחוף השנהב 
ישיבת  בפתח  נתניהו  אמר  בטרור",  תומך  טרור,  מגנה  שלא 

הממשלה השבועית.
האזרחים הישראלים שנהרגו בפיגוע הם: גב' שמחה דמרי, 
ואברהם  אביב  מתל  ה-40  בן  שור  יונתן  מדימונה,   60 בת 
במסגרת  באיסטנבול  שביקרו  מהרצליה  ה-69  בן  גולדמן 
וסב לשמונה  ילדים  אב לשלושה  היה  גולדמן  טיול מאורגן. 
בעיקר  תיירים,  בהדרכת  עסק  הוא  האחרונות  ובשנים  נכדים 

בירושלים. 
את  שלח  הממשלה  ישיבת  בפתח  בדבריו  הממשלה  ראש 
בפיגוע  שנהרגו  הישראלים  שלושת  למשפחות  תנחומיו 
זרוע  "הטרור  לפצועים.  מהירה  החלמה  ואיחל  באיסטנבול 
המאבק  בחזית  עומדת  ישראל  העולם,  ברחבי  והרס  מוות 
נגד הטרור העולמי", אמר נתניהו. בהמשך דבריו הוא חיבר 
'שוברים  על  לתחקיר  העולמי  בטרור  המאבק  בין  בעקיפין 
המאבק  את  שמוביל  "מי  שעבר.  בשבוע  שפורסם  שתיקה' 
בטרור הם צה"ל וכוחות הבטחון, הנסיון להכפיש את חיילי 
עליהם  לאסוף  הנסיון  אבל  עצמו,  בפני  פסול  הוא  צה"ל 
חומר מודיעיני הוא בלתי נסבל והוא מטופל על ידי הגורמים 

האמונים על כך", אמר נתניהו. 
מוקדם יותר העביר ראש ממשלת טורקיה אחמט דבוטאולו 
שבמסיבת  נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש  תנחומים  איגרת 

העיתונאים שערך שלשום אמר כי לא שוחח עם ארדואן. 
ובתוך כך, מנכ"ל משרד החוץ דורי גולד נפגש השבוע עם 
באיסטנבול.  סניאורלו  פרידון  הטורקי  החוץ  משרד  מנכ"ל 
בהטסת  הטורקי  הסיוע  על  למקבילו  גולד  הודה  בפגישה 
לאחר  הפעולה  ובשיתוף  הישראלים  והחללים  הפצועים 
הפיגוע. כמו כן דנו השניים במלחמה בטרור. גולד נפגש גם 
עם מושל איסטנבול ווסיפ שאבן והודה לו על הטיפול המסור 
בנפגעי הפיגוע מצד הרשויות. זהו למעשה ביקור ראשון של 

מנכ"ל משרד חוץ ישראלי בטורקיה, מזה חמש שנים.

שלושה ישראלים נרצחו בפיגוע התאבדות בטורקיה בסוף השבוע האחרון  מהדיווחים עולה כי המחבל 
חיפש לפגוע דווקא בישראלים, וכשהתקרב לקבוצת הישראלים פוצץ את עצמו - ולקח עמו את חייהם של 

שלושה מהתיירים ושל אדם נוסף, ופצע עשרות 

נסעו לטייל 
בטורקיה - ונרצחו

הפצועים מגיעים ארצה )צילומים: הדס פרוש, פלאש 90(

אחד ההרוגים הישראליים מובא למנוחות זירת הפיגוע
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הכנסת עורכים: ינון פלח, אבי בלום, מדור סאטירי
יעקב ריבלין, דודי איינהורן

דלפון מהודר
לקראת פורים: דרוש אביון במצב 

טוב, יד שניה, מאזור המרכז, 
שקוע בחובות, קובע עיתים 
לתורה וקובע תור לגמ"חים.

לפרטים חייגו: כוכבית אביון

אולמרט 
נכנס לכלא

"לא יכול להיות שבמדינה דמוקרטית 
ישלחו לכלא אדם שהיה אחראי על 
מינויים של חוקרי המשטרה שחקרו 

אותו, של השופטים ששפטו אותו, של 
הסוהרים שיפקחו עליו ושל העיתונאים 

שדיווחו על כל זה".
)אולמרט בהצהרה לפני הכניסה לכלא(

"אני לא מתייחס לזה כאל כלא, אלא 
כאל עבודות שירות בתי הסוהר".

)עוד תובנה של אולמרט(

"כל חיי שירתתי את המדינה, הגיע 
הזמן שהמדינה תשרת אותי".

)אולמרט מסתכל על חצי הכוס 
המלאה( 

"אני רוצה למסור בפניכם היום סקירה 
ביטחונית".

)אולמרט מתבלבל כשהוא מתייצב מול 
הסוהרים(

בשב"ס מבהירים: "אולמרט לא יקבל 
יחס מיוחד. יהיו לו אותם מספרי 

מאבטחים כפי שהיו לו לפני שנכנס 
לכלא".

שאלה בבגרות:
נשיא המדינה נשפט לחמש שנים, ראש הממשלה נשפט לשנה וחצי ושר האוצר נשפט 
לחמש שנים. כמה זמן בממוצע ישבו כל השלושה יחד, והאם הם יכולים להצטרף לזימון?

יומני היקר!
זהו יומי הראשון בכלא מעשיהו. שום דבר לא 
השתנה בחיי. כל צעד שלי מפוקח ע"י שומרים 
וסוהרים בדיוק כפי שהיה לפני שנכנסתי לכלא. 
מאזינים לי לכל שיחת טלפון בדיוק כפי שהיה 
קודם לכן. אני פוגש פה את בכירי המדינה – 
אברהם הירשזון, משה קצב, בכירי המשטרה 

ועוד אישים בכירים, בדיוק כפי שהיה בעבר. את 
האוכל מגישים לי שלוש פעמים ביום, בדיוק כפי 

שהורגלתי.
מי שחושב ששללו את חירותי, לא מבין כנראה 
מהו כלא. אני חופשי לגמרי לחשוב על מה שבא 

לי. מכאן אני יכול להמשיך לנהל את המאבק על 
חפותי גם אם אף אחד לא שומע אותי. הרי 

ממילא אף אחד לא הקשיב לי עד היום.
נכון, אין כאן חדרים מרווחים וגדולים. אבל היי, 
שמעתי שבפרויקט הולילנד החדרים קטנים יותר. 

אז תגידו לי, מי נהנה יותר?
כשאני חושב על זה, אני מגיע למסקנה הבלתי 
נמנעת: מבין כל ראשי הממשלה לשעבר, שעודם 
בחיים, מצבי הוא הטוב ביותר, למעט אהוד ברק, 

אבל מי זוכר שהוא היה כאן ראש ממשלה.
בדבר אחד אני יודע שניצחתי: את תואר ראש 
הממשלה לשעבר אף אחד לא יצליח לקחת ממני.

יומנו של אולמרט

ראש הממשלה בפגישה עם יו"ר ש"ס

ראש הממשלה לשעבר בפגישה עם יו"ר ש"ס לשעבר

"אפילו ותיקי סיירת מטכ"ל לא 

הצליחו לזהות אותי. זו התחפושת 

המושלמת ביותר שהייתה לי"

"הופתעתי שבציבור החרדי זיהו אותי 

עם המגבעת. בציבור הכללי גם בלי 

המגבעת אף אחד כבר לא מזהה אותי"
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נתניהו מתנצל על אמירתו ביום הבחירות שהערבים נוהרים לקלפיות: 
"אני מתנצל בפני המגזר הערבי, לא התכוונתי להגיד נוהרים אלא נוערים"

דונלד טראמפ: 
"אני בכלל לא 

אנטישמי. בקרוב 
יהיה לי נכד יהודון"

אחרי רצף הנשיכות של הכלבה קאיה 
הוחלט בעצת הרבנים על שינוי שמה 

ל'קאיה קרנבל' 

תיקון לחוק הספאם:
יוגבל מספר ההודעות לעיתונות 
שיכול כל ח"כ להעביר לביטאון 

המפלגתי   ח"כ מוזס בתגובה: "לא 
יעלה על הדעת" 

הכותל הרפורמי

השר ליצמן בראיון: "אני מתעורר כל לילה בשלוש 
לפנות בוקר וחרד מהסקר הראשון שבו אצא במקום 

השני. זה הזמן לפרוש בשיא"  "כל מי שהצביע 
בסקר עבורי עשה זאת מהפחד שאכנס פתאום 

לביקור פתע"  גפני בתגובה: "מספיקים לי ביקורי 
הפתע של יעקב אשר אצלי בלשכה"  ח"כ יגאל 
גואטה בתגובה: "הייתי מציע לגפני לקנות נעלי 

אדידס אם הוא רוצה לעקוף את ליצמן"

יאיר לפיד מתחזק )בסקרים, בסקרים( ופונה 
לעזרת ליצמן: "אם נצרף את אחוזי התמיכה של 

שנינו ניקח ברוטציה את ראשות הממשלה" 

נתניהו בתגובה לסקר שביעות הרצון שממקם אותו 
אחרון: "כשמצרפים את אחוזי שביעות הרצון בכל 

התיקים שאני מחזיק, אני עוקף את ליצמן"

בתמורה  "אדרוש  החופים:  פתיחת  על 
ביטול  על    ש"ס"  של  מצילים  למנות 
"זו הדרך היחידה של  פקודת העיתונות: 
יום ליום להיקרא עיתון"  על השקופים: 
שלא  אנשים  שיש  "ראיתי 
רואים אותם, לכן דאגתי 
רואים  שלא  לאלו 
את  לראות  שיתחילו 
  נראים"  שלא  אלו 
בתחבורה  ההנחות  על 
אין  "אולי  הציבורית: 
הראל,  ביטוח  לכם 
לפחות  היי,  אבל 
לנסוע  תוכלו 
בזול" לים 

המפלגות החרדיות בהצעת פשרה לנתניהו: 
הכלבה הנושכת קאיה תוצב בעמדת הבידוק 

של הרחבה הרפורמית

שמעון פרס ביקר את 
האיש המבוגר בעולם 

- חיפאי בן 112: 

 "רציתי לבדוק אם הוא באמת 
זוכר מה היה כשיצאנו מתיבת נח"

המחוז החרדי

איגוד מנהלי המוסדות בהנחיה חדשה: "אין להיפגש עם מנהל המחוז החרדי זהבי אלא 
לאחר חצות, בבית קפה כשר ולאחר שהובהר שזהבי ישלם"

נגישים לציבור

עוד חידוש בש"ס: המפלגה פרסמה את כל מספרי התא הקולי של חברי הכנסת

ליצמן השר הפופולארי

סקר הטי.ג'י.איי הגדול:

יו"ר ש"ס דרעי בראיון מקיף:

הפתרון למצוקת הדיור החרדית

יאיר לפיד שובר שתיקה ועונה 
על כל השאלות בראיון בלעדי:

רדיו קול חי מוביל בגדול 
שעת האזנת השיא, בין השעה 2:00 ל-3:00 
לפנות בוקר בזמן המעבר משעון חורף לקיץ

רדיו קול ברמה מוביל בענק 
במהלך שידורי הלוויות של גדולי ישראל

קול ברמה בשביל הוצאת הנשמה

סערת מתחם התחנה
הסכם של הרגע האחרון:

בשבתות ובחגים הכניסה תותר רק 
לנהגים גויים, שיובילו למקום תיירים 
גויים שיאכלו אוכל של גויים ויצפו 

בסרטים של גויים, וישלמו בכסף של 
גויים  יו"ר הבית היהודי השר בנט: 

"מה, אנחנו בית של גויים?

שיכונים חינם יוצבו בחופים שנפתחו 
לרחצה בחינם. הדיירים החדשים ייהנו 

מנסיעה חינם בתחבורה הציבורית בדרך 
אל הים  שר השיכון גלנט: "אני בטוח 

שהציבור החרדי יבוא בגלים"

תוכנית טיפולי השיניים של ליצמן מתרחבת: 
"עקירות חינם למפוני ההתנתקות"

ח"כ משה גפני: 
"אלו המדים 

הירוקים היחידים 
שאני מוכן ללבוש"
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דברי הגות ומוסר לפרשת השבועדאמר

מאן
דאמר

"ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתוַֹרת ָהעָֹלה ִהוא 
ָהעָֹלה ַעל מוְֹקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר 

ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבוֹ" )ויקרא ו, ב(. 
"ַצו  בלשון  התורה  פתחה  מדוע  שואלים  המפרשים 
או  "וידבר"  במילת  לפתוח  שרגילה  כפי  ולא  ַאֲהרֹן"  ֶאת 
בלשון  התורה  שהשתמשה  רבותינו  ומבארים  "ויאמר", 
"צו" כדי לזרז את הכהנים המקריבים את קורבן העולה, 
וכלשונם ז"ל: אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר 
רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון 

כיס )תורת כהנים בתחילת הפרשה, הובא ברש"י(.
כ  )שבת  אומרים  רבותינו  הרי  קשה,  קצת  ולכאורה 
ע"א( שכהנים זריזים הם )והם מוכרחים להיות כך מחמת 
זריזות  דורשת  הקורבנות  עבודת  המקדש,  בבית  עבודתם 
ומהירות רבה, לאחר ששוחטים את הבהמה צריכים מיד 
כדי  המזבח  לכיוון  בזריזות  עמו  וללכת  הדם  את  לקבל 
להזות את דמו ושלא ייקרש באמצע, וכן בכל שאר עבודות 
העוסקים  וכדו'  מנחות  זבחים,  במסכת  כנזכר  המקדש 

בנושאים אלו(, ומה שייך לזרזם, הרי הם כבר זריזים. 
אלא אפשר לבאר זאת על פי מה שאמרו רבותינו )מכות 
כג ע"א( אין מזרזים אלא למזורזים, לזרז אדם עצלן אין 
בזה כל כך תועלת כיון שהוא מטבעו עצל וקשה לשנותו, 
וכפי שהמשיל זאת הנביא ישעיה )מב, י( ִּכי ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו, 
זה  אין  הרי  שירוץ,  לצב  לומר  יעזור  מה  ָלָקו,  ַקו  ָלָקו  ַקו 
לו להזדרז, הרי  יעזור להורות  וכן העצל מה  באפשרותו, 
הוא מטבעו עצל, אלא צריך לזרז אדם שהוא כבר מזורז, 
ַּכְּצִבי,  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר,  ְוַקל  ַּכָּנֵמר,  ַעז  וֱהֵוי  יותר,  שיזדרז  כדי 
ְוִגּבוֹר ָּכֲאִרי, ַלֲעׂשוֹת ְרצוֹן ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים )אבות פ"ה מ"כ(. 
וציוה ה' יתברך לאהרון שיזרז את הכהנים בפרט בקורבן 
העולה שאין להם בו טובת הנאה, שהרי לא מקבלים חלק 
)זבחים קג ע"ב  בבשרו אלא מקבלים רק את עור העולה 
והיה צד  לה'(,  "עָֹלה" שכולה עולה כליל  היא  כן  כשמה 
לחשוש שהכהנים לא יזדרזו להקריבו כיון שאין להם בו 
חלק, לכן באה התורה וזרזתם בהקרבתו אע"פ שיש להם 

בו חסרון ולא מרוויחים ממנו דבר חשוב.
זה אינו רק בהקרבת הקורבנות אלא בכל עבודת  ודבר 
ה', "לשון זירוז מיד ולדורות", שאע"פ שאין בית המקדש 
אנו להיות  ואין את עבודת הקורבנות, מ"מ צריכים  קיים 
על  בעשייתם,  הנאה  טובת  שאין  במצוות  בפרט  זריזים 
ולקיימם  אלו  מצוות  בעשיית  ונשכר  זריז  להיות  האדם 
עליהם  מקבל  כאילו  ובהתלהבות  בחום  ובשמחה  בחשק 
ממון רב. הוי רץ לדבר מצווה )אבות פ"ד מ"ב(, אינו דומה 
בעצלות,  למצווה שעושה  בזריזות  האדם  מצווה שעושה 
כיון שבהתאמצות האדם לקיים את המצווה בחשק וזריזות 
ואל  יתברך  אליו  וחיבתו  אהבתו  גודל  את  בכך  מראה 

מצוותיו וחוקותיו.  



בספרים  ועצומה,  נפלאה  מידה  היא  הזריזות  מידת 

גדול  חלק  מהווה  מצווה  לדבר  והזריזות  שההכנה  מובא 
בה  וקונה  המצווה  את  מתחיל  שבכך  כיון  מהמצווה, 
הוא  הנאה מחוייב  ובמצוות שאין לאדם בהם שום  חלק, 
כולה  כל  עולה  הזו  כיון שהמצווה  להזדרז בכפל כפליים 
כליל לה', ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה לה' )שמות כט, מא(, המצווה 
הזו נעשית לשם שמים ללא שום הנאה ורווח פרטי )כגון 
מצוות הצדקה שלא מקבל האדם טובת הנאה מהעני שנותן 
לו את הצדקה. וכן בלימוד תורה שלא מקבל האדם טובת 
הנאה לעצמו אלא לומד את התורה למען שמו יתברך כי כך 
ציווה עלינו(, ומצווה שנעשית לשם שמים נשמרת לאדם 

בשלימות, ולכן צריך להזדרז ולשמוח בעשייתה.
לימוד  במצוות  ובעיקר  בפרט  נדרשת  הזריזות  מידת 
אפשרות  אין  לתורה,  מקדימים  זריזים  הקדושה,  התורה 
לקבל ולקנות קניין אמיתי בתורה הקדושה אם האדם לא 
זריז, כיון שהעצלות היא עשב מר המפסיד השגתה  יהיה 
ולהיפך  ב(,  יט,  שמות  הקודש  החיים  )אור  התורה   של 
הזריז הוא הנשכר, הלומד את התורה מתוך חיות ועירנות 
זוכה להשיגה באמת, ועל זה אמר שלמה המלך בחכמתו 
ָיַדִים  ִחֻּבק  ְמַעט  ְּתנּומוֹת  ְמַעט  ֵׁשנוֹת  ְמַעט  לג(  כד,  )משלי 

ִלְׁשָּכב. 
זריזים  שהיו  ישראל  בגדולי  מצינו  הדורות  כל  במשך 
וקיימו  מעיניהם,  שינה  וחסכו  הקודש  במלאכתם-מלאכת 
ְלֵעיֶניָך  ֵׁשָנה  ִּתֵּתן  ַאל  ד(  ו,  )משלי  הפסוק  את  בעצמם 
ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעֶּפיָך, ישנו רק את המעט כדי שיוכלו להמשיך 
היושב  לעם  והרבצתה  התורה  בלימוד  ומרצם  עסקם  את 

בציון. 
אידליש,  שמואל  רבי  המהרש"א,  רבינו  על  מסופר  וכן 
בתמונתו  המתבונן  כל  הרוח,  ואציל  עליון  קדוש  היה 
והסיבה  הטעם  אך  הארוכות,  ראשו  שערות  על  מתפלא 
שהשאיר את שערותיו ארוכות מפני שלא רצה לאבד את 
ראשו  שערות  את  קושר  היה  ולכן  מרובה,  בשינה  זמנו 
וראשו  מתנמנם  היה  אם  וכך  לתקרה  המחוברות  ביתדות 
והיה  ביתדות  נמשכים  שערותיו  היו  מיד  מעט,  מתכופף 
ְויוֹם  הקדושה,  התורה  בעסק  להמשיך  כדי  בזריזות  קם 
אהבתו  מגודל  וזה  כב(,  ח,  )בראשית  ִיְׁשּבֹתּו  ֹלא  ָוַלְיָלה 
וחיבתו ללימוד התורה הקדושה, טוֹב ִלי תוַֹרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
על  גם  מסופר  זה  וכעין  עב(.  קיט,  )תהילים  ָוָכֶסף  ָזָהב 
הגאון הגדול רבי רפאל ברדוגו זצ"ל המכונה "רבי רפאל 
המלאך", מגדולי רבני מקנס שבמרוקו שהיה אב"ד מקודש 
היה קושר את שערות  וחיבר עשרות ספרים, שמידי ערב 
ראשו בחבל ליתד כדי שלא להירדם ולהפסיד זמן יקר בו 
יכול לשקוד על דלתות התורה, ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלְׁשקֹד 

ַעל ַּדְלתַֹתי יוֹם יוֹם  )משלי ח, לד(. 
הרוצה לזכות בכתרה של תורה צריך להיות זריז ולנצל 
כל רגע ורגע פנוי ללימודה, תורתנו הקדושה ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ 
ִמָּדּה ּוְרָחָבה ִמִּני ָים )איוב יא, ט(, ולכן על האדם להזדרז 

ללומדה בכל עת.



על הפסוק במגילה )ג, ח( ֶיְׁשנוֹ ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ֵּבין 
מן  עם-ישנו  ישנו  ע"ב(  יג  )מגילה  רבותינו  דרשו  ָהַעִּמים 
הדור  באותו  ישראל  על  שבאה  הנוראה  הגזירה  המצוות, 
מפני שישנו מן התורה והמצוות, אין הכוונה שביטלו ולא 
בעצלות  אותה  קיימו  אלא  ומצוותיה,  התורה  את  קיימו 
ִיַּמְך  ַּבֲעַצְלַּתִים  המצוות,  קיום  בעת  "ישנו"  ועייפות- 
י, יח(, בשביל  ַהָּבִית )קהלת  ִיְדֹלף  ָיַדִים  ַהְּמָקֶרה ּוְבִׁשְפלּות 
עצלות שהיה בישראל )תענית ז ע"ב(, וזה בעצם תכליתו 
ישראל  עם  את  לקרר  וניסה  שחיפש  עמלק  של  ומטרתו 
היפך  יח(,  כה,  )דברים  ַּבֶּדֶרְך  ָקְרָך  ֲאֶׁשר  ובמצוות,  בתורה 
ובהתלהבות,  בחום  המצוות  את  תמיד  שנקיים  ה'  מרצון 
מבחינת ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶבה )ויקרא ו, ו(, 

ַחם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש )תהילים לט, ד(. 
על ידי שנתחזק בקיום התורה והמצוות בחום התלהבות 
ומנסה  בתוכנו  הנמצא  העמלק  את  למחות  נזכה  ושמחה 
יהיה  והכסא  שלם  יהיה  שהשם  נזכה  כך  ובזכות  לקררנו, 
שלם ונראה בקרוב בהתגלות שכינת עוזו יתברך, ְוֵיַדע ָּכל 
ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתוֹ, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתוֹ, ְויֹאַמר 
ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפוֹ ה' אלקי  ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך, ּוַמְלכּותוֹ ַּבּכֹל 
ָמָׁשָלה )מנוסחת תפילת העמידה בימים הנוראים(, במהרה 

בימינו, אמן. 
פורים  ולימי  לענייננו  הקשור  נפלא  בביאור  נסיים 

הקדושים בהם אנו נמצאים:
ִויָקר  ְוָׂשׂשֹן  ְוִׂשְמָחה  אוָֹרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  הפסוק  על 
)אסתר ח, טז(, דרשו רבותינו )מגילה טז ע"ב(: אוָֹרה- זו 
אלו  ִויָקר-  מילה.  זו  ְוָׂשׂשֹן-  טוב,  יום  זה  ְוִׂשְמָחה-  תורה. 

תפילין.
שואל הגאון רבי יהודה צדקה ע"ה שאלה עצומה, מדוע 
כשמרדכי ואסתר כתבו את המגילה הם כתבו זאת בצורת 
רמז "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוִׂשְמָחה" כדי שרבותינו ידרשו 
וכו',  טוב  יום  זה  ושמחה  תורה,  זו  באורה  זאת שהכוונה 
טוב  ויום  תורה  הייתה  "ליהודים  כותבים  היו  שמהתחלה 

מילה ותפילין..".
אלא, מסביר הרב דבר נפלא מאוד: גם לפני כן הם הניחו 
תפילין, למדו תורה, וקיימו את יום טוב, אך הם עשו זאת 
שהתורה  ולהבנה  להשגה  הגיעו  ולא  ה'  ציווי  מפני  רק 
הקדושה היא באמת אור נפלא שמאיר ומשפיע על האדם 
ומראה לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, 
רק בפורים לאחר שקיימו וקבלו את התורה הם הבינו זאת 

והתורה נהפכה אצלם להיות לאורה. 
אע"פ  שמחה,  זה  טוב  שיום  הרגישו  הם  בפורים  רק 
הרגישו  הם  ברכב,  ולנסוע  אור  להדליק  לעבוד,  שאסור 
שמחה ביום הזה.  בפורים הם זכו להבין שמילה זה ששון, 
ה'.  היהודי-עם  העם  חותמת  את  בנו  שיהיה  נפלאה  זכות 
כה  מצווה  היא  התפילין  שמצוות  להבין  זכו  הם  בפורים 

יקרה וחשובה בפני ה'. 
יהי רצון שנזכה לנצל את ימי הפורים הקדושים ונקבל 
את ברכת הנביא )ישעיה סא, ז( ִׂשְמַחת עוָֹלם ִּתְהֶיה ָלֶהם, 
בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, 

אמן.

הוי רץ לדבר מצווה

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

העמוד 
טעון 
גניזה



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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מבצע פורים שמח
ובטוח בבאדג'ט:
שוכרים רכב
ל-4 ימים,

משלמים 
עבור 3 בלבד 
ומקבלים 
בנוסף 2 נהגים 
חינם!

פורים שמח!

תשע"ו  ב'  אדר  י"ז  ליום  ועד   (21.3.2016) תשע"ו  ב'  אדר  י"א  מיום  המבצע 
(27.3.2016). המבצע לרכבים מקבוצות x-J  בלבד. יום במתנה בחיוב ביטוח 
בלבד. מוגבל להטבה אחת לכל חוזה שכירות (בימי הפורים מינימום השכרה 
ליומיים, בסניפי ירושלים מינימום 3 ימי השכרה. השוכרים 2 ימים, או 3 ימים 
ייהנו מהטבת נהג אחד חינם בלבד). בתוקף בכפוף לתקנון. בכפוף לזמינות 

רכבים בתחנה. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.
more

משתה ושמחה
במבצע מיוחד!

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

+
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 צרכנות
אג"ח חברתית פורצת דרך 

בשיתוף כללית  בריאות   Social Finance Israel שירותי 
(SFI) גיוס היום על תחילת  לאומי, הכריזו  לביטוח   והמוסד 
בעולם מסוגה  הראשונה  החברתית  לאג"ח   המשקיעים 
שיגויס ההון  בסוכרת.  התחלואה  שיעור  צמצום   שמטרתה 
התערבות שיטות  המשלב  החדשני,  הפרויקט  את   יממן 
 שונות לטיפול מניעתי אפקטיבי לצמצום התחלואה בסוכרת
 סוג 2 בקרב אנשים בעלי סיכון גבוה לחלות במחלה (טרום
של מתשלומים  יתקבל  למשקיעים  ההחזר   סוכרתיים). 
מידת פי  על  ישלמו  הללו  הלאומי.  והביטוח  החולים   קופות 
 ההצלחה ובאופן יחסי לחיסכון הצפוי בהוצאות על שירותים

.רפואיים וקצבאות

העברת כספים באפליקציה עד 50,000 ₪ 
הדיגיטלית  המהפכה  את  להוביל  ממשיך  הפועלים  בנק 
השימושים  את  שמרחיבים  חידושים,  שני  ומשיק  בבנקאות 
באתר  העברות  לבצע  אפשרות  הדיגיטליים:  בערוצים 
במועד  גם  שקל,  אלף   50 של  לסך  עד  באפליקציה  או 
גם  מייל   באמצעות  בנקאי  עם  קשר  ליצור  ויכולת  עתידי 
 50 . מעתה ניתן להעביר לצד ג' סכום של עד  באפליקציה 
אלף ש"ח בהעברה אחת וכן לתת הוראה לביצוע ההעברה 
ההעברה  ביצוע  במועד  יחויב  הלקוח  חשבון  עתידי.  במועד 

בפועל, בכפוף לקיום יתרה מספקת במועד הרלוונטי.

 VIP אירוע לקוחות
המאפרת  ערכה  מיוחד  בערב 
שרי יהל חשיפה למוצרי האיפור 

איפור  מוצרי  לה  אשר  פ"ת  בקניון  בראון  בובי  חברת  של 
מקצועיים. "כמאפרת מקצועית אני מקבלת כל יום שאלות 
ישאר  שהאיפור  בצורה  לאירוע  או  לעבודה  להתאפר  כיצד 
ומצביעה  יהל  שרי  אומרת  מידי",   כבד  יראה  לא  אך  עמיד 
לחברת  מעבודתה.  נפרד  בלתי  חלק  שהם  המוצרים  על 
״בובי בראון״ המקצועית אשר לה פיתוח טבעי וייחודי למוצרי 
למראה  האידיאלי  הפתרון  את  יש  ביותר  האיכותיים  העור 
 .1 בלעדיהם:  יכולה  לא  יהל  ששרי  מוצרים   5 וזוהר.  קורן 
מייק אפ סרום   .3 קונסילר   קורקטור   .2 לפנים.  הזנה  שמן 
 pot ג׳ל  סומק   .5 במים.  עמיד  ג'ל.  במרקם  גבות  עפרון   .4.
rouge. סומק גל המשמש גם להחתמת השפתיים. "ברגע 
לשפתיים  וגם  ללחיים  גם  המתאים  אחד  במוצר  שמדובר 

האיפור יוצא מושלם".

הביאו את הקיץ עמכם לכל מקום 
את  איקאה  משיקה  אלו  בימים 
החדשה   2016 קיץ  קולקציית 
ולמרפסת,  לגינה  ריהוט  הכוללת 
לצמחים,  כלים  טקסטיל,  מוצרי 
תאורה, שמשיות, כסאות ים ושלל 
במחירים  משלימים  אביזרים 
מוגבלת.  זמן  ולתקופת  נמוכים 

הטיפ של מעצבי איקאה לשדרוג המרפסת שלכם: מרפסת 
שתקשטו  בכך  ופרטיות.  נוחות  הרבה  לספק  יכולה  זעירה 
אותה אותה בבדים ותשתמשו בפוף למנוחה, תוכלו לטשטש 
בקלות את הקווים בין הבית לחלל שמחוצה לו. הקיפו את 
המרפסת באדניות עם פרחים לתוספת חן והניחו מגש עם 

כיבוד על השולחן בכדי להמשיך וליהנות מתחושת הרוגע.

משנכנס אדר - מרבים בהטבות
משפע  נהנים  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי 
בירושלים.  הצעצועים  בבוטיק  והטבות  הנחות 
רעשנים,  מתנות,  צעצועים,  תמצאו  המוצרים  בין 

שפע  ועוד  יצירה  משחקי  הליום,  בלוני  שעונים,  מסכות, 
על  הנחה   10%  - מ  ייהנו  התכנית  חברי  מעניינים.  אביזרים 
לפרטים  החשבון.  חיוב  במעמד  הנחה   4% ובנוסף  קנייה  כל 
יהנו חברי  בנוסף,   .02-6248099 ,20 יואל  ירושלים,  והזמנות: 
התכנית ממבצע בלעדי על מגוון רחב של ספרי קודש, ספרי 
לפרטים:  והדר.  עוז  ש"ס  על  הנחה   7%  – מ  וגם  ועוד  הלכה 
02 להצטרפות לתכנית:   – ירושלים, 5811080   1 ישראל  בית 

1-800-22-88-44

משלוח מנות מעורר  
על  השנה  הכריזה   לנדוור'  'קפה 
מבצע מיוחד לחג הפורים בנקודות 
המבצע  במסגרת  המכירה. 
מארזים  מיוחד  במחיר  נמכרים 

של 2 אריזות קפה שחור טרי לבוקר של 'קפה לנדוור' הנחשב 
למוצר ייחודי ובלעדי בתחום הקפה עם תערובת של 100% פולי 
ערביקה הנחשבים לאיכותיים ביותר. לדברי מנכ"ל 'קפה לנדוור' 
האחרונות  השנים  של  הצרכנית  "במהפכה  שפירא:  יאיר  מר 
התחלנו לראות גידול משמעותי במכירות לפני פורים. התחלנו 
לעקוב ופגשנו צרכנים שמעדיפים לקנות למשלוחי מנות מוצרי 
צריכה איכותיים במקום ממתקים לא בריאים". המארזים במחיר 

מבצע כשרים לפסח בד"ץ העדה החרדית י-ם'.

קפה טורקי עלית הגיע להעיר את בחורי הישיבות 
פעילות  במסגרת  מעוררת  בפעילות  עלית 
אל  הגיע  עלית  טורקי  קפה  דופן:  יוצאת  קד"מ 
10 ישיבות ושדרג את פינות הקפה, כדי לסייע 
ביתר  לימודם,  אל  להתעורר  בחורינו  למיטב 
שאת וביתר עז. שודרגו פינות הקפה בישיבות 
מדרש  בית  תורה,  אורחות  חברון,  המוכרות: 
עליון, קול תורה, עטרת ישראל, אור ישראל, ר' 

חיים עוזר, תורה בתפארתה, בית מאיר, וולפסון/ כל פינות 
באופן  מותגו  עלית,  טורקי  קפה  של  אספקה  קיבלו  הקפה 

מכובד ועוטרו בכלים נאים המכילים קפה סוכר וכו'.

לראשונה בישראל: המגבת הבריאה
בקטגוריית  המוביל  ניקול,  מותג 
ולפתח  לחדש  ממשיך  הנייר,  מגבות 
לצרכן  מוסף  ערך  בעלי  מוצרים 
פיתוח  הבריאה.  המגבת  את  ומשיק 
עם  שמן  של  מוגברת  לספיגה  ייחודי 
חדשנות מוצרית פורצת דרך המהווה 

ל. שלאין, מנהלת  לצורך בספיגת שמן ממזון מטוגן.  מענה 
הבריאה  "המגבת  קימברלי:  חוגלה-   Family care שיווק 
של ניקול היא פתרון מצוין לכל מי ששואף לשמור על אורח 
חיים בריא ומאוזן יותר ולא רוצה לוותר על מאכלים מטוגנים 
של  הבריאה  למגבת  הודות  ועוד.  קציצות  שניצל,  כגון: 
שמן  בפחות  טעימים,  ממאכלים  יום  יום  ליהנות  ניתן  ניקול 
ניקול, הינה היחידה  ופחות קלוריות!" המגבת הבריאה של 
 Calorie בישראל עם שלוש שכבות ומיוצרת ב"טכנולוגיית
Absorb" המאפשרת ספיגה מוגברת של שמן וחוסכת עד 

175 קלוריות בכל דף. להשיג ברשתות השיווק

ככה יעשה לחבר אשר המועדון חפץ ביקרו
החסד'  'נתיב  מועדון  חברי 
לקראת  יותר!  מרוויחים 
הרשת  יוצאת  הפורים  חג 
חג  ובמחירי  במבצעים 
הרבה  עם  אתכם  שישאיר 
גדול.  וחיסכון  עודף  שמחה, 
לחברי  מיוחדים   מחירים 
כריזמה  יין  לדוגמא:  מועדון 
750 מל 3 ב 45 כולל פיקדון 

/ קפה   20 ב   5 / אצבעות שוקולד   59.9 ג  / סימילאק 900 
3 ב  250 ג'  .  גבינה טרה  4 ב 19.9/ קוטג'  50 ג'  נמס עלית 
10.9 / משקאות חלב 1 ליטר תנובה 7.9 / דג נסיכת הנילוס 
בדץ ללא תוספת מים 29.9 לק"ג / דגני בוקר מעולה 400 ג' 
5 שח / לקקן כרמית 110 יח 24.9 / טופי 850 ג' עלית 12.9 
קרמיס  עוגיות   /  10.9 ב   4 כרמית  ג   55 מיקסים  שוקולד   /
מסניפי  לאחד  עכשיו  היכנסו  אז   .  10 ב   2 ג'   175 מעולה 

הרשת ותתחילו לשמוח וליהנות מהמבצעים הרבים.

הוענק: תן תקן להגנה מפני מתקפת סייבר 
הטכנולוגי  העולם  התפתחות 
כל  בפני  מציבה  והממוחשב 
בעולם  והאירגוניים  החברות 
במעלה  ראשון  אבטחתי  אתגר 
אבטחת  על  לשמירה  הנוגע 
הסדירה  והפעילות  הפנימי  המידע 

פריצה  טרור.  גורמי  או  פצחנים  של  סייבר  מתקפות  מפני 
ואף  נזק  לגרום  יכולות  החברה  של  המחשוב  למערכות 
של  בשורה  שאירע  כפי  המערכות,  של  מלאה  השבתה 
חברות בעולם בעבר. כאשר איום כזה נשקף לתאגיד מים 
יכול  הדבר  נתון,  רגע  בכל  אנשים  לרבבות  מים  המספק 
לגרום לנזקים ואף לאסונות רח"ל. לנוכח איומי הסייבר, גם 
בתאגיד המים 'מי ברק' נערכו בהתאם עם שורה של מיזמי 
אבטחת מידע ומערכות, ובחודש האחרון אף קיבלו בתאגיד 
ניהול אבטחת  לניהול מערכת   –  ISO 27001 תו התקן  את 
שתאגיד  מוכיח  זה  תקן  הישראלי.  התקנים  מכון  של  מידע 
האמצעים  בכל  נוקט  ברק'  'מי  ברק  בני  של  העירוני  המים 
המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע 

ולנהלו בצורה יעילה. 

יום פעילות לקידום בריאות 
לפתיחת  שנים   3 חוגג  חיפה  מרחב  בריאות  שירותי  מכבי 
את  לקחו  חיפה  ובמרחב  השילוח  ברחוב  הרפואי  המרכז 
העניין צעד אחד קדימה, וערכו יום פעילות מיוחד - הפנינג 
המודעות  בהגברת  עסקה  אשר  בריאות  לקידום  פעילות 
דיילים  האזור,  תושבי  בקרב  בריא  חיים  אורח  לקידום 
הסברה  חומר  והפיצו  הציבור  בקרב  הסתובבו  מיוחדים 
יגאל  נושאי בריאות חשובים. ראש מחוז הצפון מר  לקידום 
לקידום  הפעילות  את  בעיר  מובילה  מכבי  כי  מציין  וידאל 
הבריאות והיא החלוצה בפעילות זו בקרב הקהילה. כיום יש 

מודעות רבה יותר לאורח חיים בריא, שהוא גם צד 

החדרת  בזכות  וזאת  לנפשותיכם',  מאוד  'ונשמרתם  של 
עישון,  מניעת  בתזונה,  זה  לנושא  והחשיבות  המודעות 
בדיקות  ביצוע  חשיבות  הנפש,  בריאות  גופנית,  פעילות 
ממוגרפיה והנחלת כללי הבריאות והזהירות כבר מגיל הגן 
נגיעה  סדנת  מכבי".  שהובילה  הפעילות  בזכות  זאת  וכל   –
במכבי  מתקיימים  נוספים  בריאות  נושאי  ובמגוון  בהורות 

מרחב רכסים.

עובדי הבנק בפעילות התנדבותית 
הארץ  רחבי  בכל  מרכנתיל  בנק  עובדי 

הקהילה.  למען  מגוונות  בפעילויות  השבוע  השתתפו 
יום  ובמרכזי  אבות  בבתי  פעילויות  מקיימים  העובדים 
ומעונות  פנימיות  ילדי  עם  ביחד  חוגגים  אחרים  לקשישים, 
רווחה, חלקם עוסקים בשיפוץ מבנים וגינות ציבוריות ועוד. 
עובדי הסניף הראשי בירושלים קיימו פעילות לקראת פורים 
ובמקביל  בסיכון.  לילדים  מנות  ומשלוחי  תחפושות  ורכשו 
עשרות מעובדי הבנק בעיר הגיעו למחסני עמותת 'תכלית', 
שם ארזו סלי מזון אותם מחלקת העמותה לנזקקים. עובדי 
בסיכון  משותפת  פעילות  יזמו  ומיתר  שבע  בבאר  הסניפים 
במעון לילדים בבאר שבע, שתלו גינה וערכו להם פעילויות 

שונות לקראת פורים.

מניפת אפורים מרהיבה
של  הצבעוניות  בתוך 
כמה  לכם  קחו  פורים, 
מניפת  עם  דקות 
אפורים מרגיעה , מלאת 
של  ומרהיבה  שיק 
בלעדית  מניפה  נירלט. 
פעולה  שיתוף  פרי 
משרדי  עם  מסוגו  יחיד 

העיצוב  ממגמות  אחת  בישראל.  המובילים  האדריכלים 
היא  האחרונות  בשנים  אותנו  המלווה  ביותר  המשמעותיות 
המגמה האפורה. בכל זירות העיצוב, אדריכלות, פנים, מוצר, 
טקסטיל, אופנה ועוד. סקאלת האפורים שם, תמיד. מאזנת, 
  EXTRA WHITE בולטת ומעוצבת. קשת האפורים נעה בין
מלא,  שחור  ועד  אפרפר  לבן  ממש  מאוד,  בהיר  אפור  דרך 
EXTRA BLACK  שהוא גם צבע השנה של נירלט, אשר 
ישתלב באופן נפלא ועוצמתי עם כל אפור ויעניק מראה שאין 
ארבעה  המציגות  נוספות,  קטגוריות  שלוש  לצידן,  לו.  שני 
ירוק  חום,  של  נגיעה  עם  אפור  נגיעה:  עם  אפור  של  גוונים 

וכחול.

תפרגנו לחברים ותוכלו לזכות בפרסים
לפרגן  אתכם  מזמין  צ'יטוס 
מנות  משלוח  שלכם  לחברים 
וברכת  צ'יטוס  חטיפי  עם 
ומחויכת  מושקעת  קומיקס 
זוכים?  איך  בפרסים.  ולזכות 
משלוח  לחבר  מכינים  כאמור, 
מחטיפי  המכיל  מושקע,  מנות 
עלית:  של  המלוחים  הילדים 

המנות  למשלוח  מוסיפים  קידס.  ותפוצ'יפס  שוש  צ'יטוס, 
הכל  מצלמים  צ'יטוס,  של  קומיקס  בסגנון  ברכה  כרטיס 
או   elite7584@gmail.com למייל  תמונה  ושולחים 
ביותר  המקוריים  המנות  משלוחי   50 ב"ב.   ,2646 ל-ת.ד. 
חטיפים  וחבילת  מהודר  קומיקס  בספר  שולחיהם  את  יזכו 
אדר  א'  התאריכים  בין  המבצע  במתנה.  עלית  של  מלוחים 

ב' – כ"ב אדר ב' (11.3-1.4.2016). בכפוף לתקנון.

התמיכה המושלמת לגוף
טוב  שמזרן  מאמינים,  בעמינח 
ושינה  טובה,  שינה  רק  לא  הוא 
חלומות  רק  לא  היא  טובה 

שאנחנו  במה  עיקרי  מקום  יש  השינה  לאיכות  מתוקים, 
הינה  ריו  ספורט  עמינח  טובים".  לחיים  "המשולש  קוראים 
הפעילות  עולם  בין  המפגישה  חדשנית  מוצרים  קולקציית 
 RIO מזרן  ביותר.  הבריא  באופן  השינה  לעולם  הגופנית, 
שפיתחה עמינח, בנוי במיוחד כדי להעניק מנוחה מוחלטת 
לגוף ולשרירים, ומותאם לאנשים המנהלים אורח חיים פעיל. 
מזרן RIO מכיל- Active Gel המעניק לו גמישות ותנועה, 
תמיכה  ומעניקה  לחצים  המפחיתה  גבוהה  צפיפות  בעל 

מלאה לחוליות עמוד השדרה.

משלוח המנות הכי בון בון בעיר
יצרנית  מציגה  פורים,  לקראת 
"ארקור"-  הבינלאומית  הממתקים 
מארז שוקולד מהודר המספק חוויה 
מהודרים  מארזים  במיוחד.  מענגת 
יחידות   18 כ-  המכילים  ומעוצבים 
מארזי  מובחרים.  ארקור  ממתקי 

מילוי  מילוי קרם,  בון" מופיעים במגוון טעמים:  "בון  שוקולד 
וופל  שכבת  עבה,  חלבי  בשוקולד  מצופה  שוקולד.  קרם 
פריך ובשכבה פנימית של מילוי קרם עסיסי במגוון טעמים. 
חדש:  ועכשיו  והרמטית.  סגורה  באריזה  עטופה  יחידה  כל 
משובח  בוטנים  קרם  במילוי  ושוקולד  חטיף  בון,  בון  ופל 
הרב  בראשות  הרבנים  איגוד  בד"ץ  מובחר.  שוקולד  וציפוי 

וועסטהיים שליט"א

הדגמים החדשים לקיץ
הדגמים  עם  קרוקס  חנויות  רשת 
באביב  אתכם  שילוו  החדשים 
ובקיץ הבאים עלינו לטובה. הצצה 

נוחה  הקיץ,  לימי  מושלמת  עקב  נעל   .1 דגמים:  למספר 
יומיומי, הרצועות עשויות מעור  מאווררת ומתאימה לשימוש 
בז'   , שחור  צבעים,  בשלל  אותו  תמצאו  בד.  בשילוב  אמיתי 
טרום  נעלי   .2 שקלים    250 במחיר  משרום.  מלון,  משרום, 
הליכה וצעד ראשון לתינוקות, מצטיינות בהקפדה על דריכה 
ניילון  רשת  בשילוב  סינטטית  גפה  הרגל,  כף  של  ונחיתה 
אוורירית, סקוץ' להתאמה מושלמת וניתנות לכיבוס. מידות: 
19 - 23 מחיר: 200 ₪ 3. נעליים ספורטיביות לבנים שיאפשרו 
להם להשתולל וליהנות בלי הפסקה עם נוחות שלא נגמרת. 
תמיכה  עם  וגמישות  משקל  קלות   , צבעוניות  הנעליים 
 ₪  200 מחיר:   33  –  23 מידות:  הרגל.  כף  בקשת   מירבית 

בואי לחדש את המלתחה
תקופת המעבר בין חורף לאביב, היא תקופה 
רשת  בלבוש.  מיוחדת  יצירתיות  הדורשת 
קולקציה  מציגה  'רנואר'  האיכותית  האופנה 
מדויקת הנותנת מענה ללקוחותיה לתקופת 
ביותר  המתאימה  לאביב,  מהחורף  המעבר 
כבר  המתאבזר  הדתי-החרדי,  לציבור 
המועד.  וחול  הפסח  לקראת  זו  בעונה 
בכל  מפתיעות  'רנואר'  של  הבית  מעצבות 
את  מציגה  העונה  הצבעוניות  בחדש:  פעם 

שלושת צבעי היסוד אדום, כחול וצהוב כמטאפורה לצרכים 
שלווה  התלהבות,  האדם:  של  ביותר  הבסיסיות  ולתחושות 
 EN -קבוצה כחולה ,CALIENTE – וצמיחה. קבוצה אדומה
מחירים:  טווח   .REFRESCANTE צהובה-  וקבוצה   FRIO

שמלות: 199-349 ₪ חצאיות: 179-249 ₪ נעליים: 249 ₪

שמחת פורים עם טעמן 
מגוון  עם  מנות  משלוח 
חגיגה  הוא  טעמן  מוצרי 
כיף  המשפחה,  לכל  ענקית 
בין  לקבל.  טעים  והכי  לתת 
את:  למצוא  תוכלו  המוצרים 

עוגיות-  ממולאות קרם בטעמי לימון, קוקוס, שוקולד ועוד. 
והשנה:  וטובים  איכותיים  משובחים,  שוויצרים   - שוקולדים 
באריזה  שוקולדים  ובו  יוקרתי  מארז  שוקולד-  נפוליטנים 
אישית מפנקת. חמצוצים– קולקציה גדולה ורחבה בצבעים 
בטעמים, אריזות וגדלים שונים. סוכריות- מכל הסוגים: ג'לי 
בינס בטעם פירות, סוכריות קופצות, סוכריות קריסטל זיסי 
מיץ  ועוד.  סודה  סוכריות  חמצמץ,  בטעם  אבקה  ממולאות 
ענבים - תירוש ענבים אדום ולבן בגדלים של 1 ליטר ו - 1.5 

ליטר. 'שוס'- משקה אנרגיה ממריץ ומעורר.

מזון בריא זמין ומזמין
קרובות  שלעיתים  זה  את  מכירות  כולנו 
הספר  מבית  שובם  אחרי  ילדינו  אוכלים 
או  שעמום  של   רגשות  מתוך  סתם 
מכיוון  שאינם שמים לב לתחושת הרעב. 

במרבית הפעמים אוכלים הילדים חטיפים וג'אנק פוד הגורם 
החיים.  בהמשך  אחרים  רבים  רעים  ולתסמינים  להשמנה 
ארוחות  להם  תספקו  כך  יד.  בהישג  נמצא  לכך  הפתרון 
ובריאה.  נכונה  תזונה  על  שישמרו  ומשביעות,  קלות  ביניים 
יפית קסלר, דיאטנית קלינית ממועצת החלב ממליצה, "כדי 
לאזן את התזונה לאחר שעות בית הספר, חשוב להקפיד על 
אכילה מאורגנת סביב השולחן ולהקדיש את מלוא תשומת 
ירקות  שתכיל  קניות  רשימת  מראש  תכננו  לאוכל.  הלב 
מלאה.  מחיטה  וקרקרים  יוגורטים  רזות,  גבינות  ופירות, 
מאכלים אלה הם קלים ואינם דורשים הכנה ויכולים לספק 
ארוחת ביניים טעימה וגם בריאה. לאחר מכן, הכינו את הבית 
כך שהמזון הבריא יהיה זמין ומזמין: הניחו בסלון קערה עם 
והניחו  צבעוניים  ירקות  מגוון  חתכו  צבעים,  בשלל  פירות 
על צלחת יפה במרכז שולחן האוכל ועוד. במקביל, הימנעו 
או  השיש  על  עוגיות  זמינים,  חטיפים  של  מנוכחותם  כמובן 
עוגה המציצה מן המקרר. הקפידו לשים את החטיפים בתוך 
מגירה ולהקפיא שאריות עוגה, לארוחת הערב תנו לילדכם 
לחם או לחמנייה, ביצה מקושקשת העשירה בחלבון וקוטג' 
שרי  עגבניות  עם  אבוקדו  לו  פרסו  או  סידן,  לו  המספק 
ומקלות גזר. בלילה, ילדכם ישמח לקבל כוס שוקו או מעדן 

חלב, העשיר בסידן וגם בחלבון".

קצרצרים
הילדים יאהבו לצחצח שיניים 

סדרה  הינה  'קוסמופארם',  מבית  קיד  אורביטול  סדרת 
עבור  במיוחד  שפותחה  פה  ומי  שיניים  משחות  הכוללת 
ילדים. בסדרה, משחות שיניים לילדים בתוספת פלואוריד 

חזקות,  שיניים  לבניית 
בפני  מירבית  להגנה 
של  והרגשה  עששת 
בטעמים  ובריאות  רעננות 
 מרעננים שילדים אוהבים

מגוון אביזרים נלווים למכשירי הסלולאר
מציגה  לדרך,  יצא  פרטנר  שמיתוג  לאחר 
למכשירי  נלווים  אביזרים  מגוון  החברה 
ללקוחות  בלעדיים  במחירים  הסלולאר 
החברה. בין מגוון המוצרים: אוזניות המותג 
חוויית  המעניקות   Apple מבית   Beats
מושלמת  אקוסטיקה  עם  עשירה  סאונד 
ורוד,  יוקרתי. צבעים: אדום, כחול,  ובעיצוב 
האוזניות  של  נוספים  ודגמים  שחור  לבן, 

במבחר צבעים במחירים הנעים בין -1,599 499 ₪ 

4 פעולות במוצר אחד
סנו אנטי קאלק מנקה כללי רב שימושי הוא החומר המושלם לניקוי מהיר של כל 
הבית ולהסרת אבנית בקלות. למוצר 4 פעולות שונות: מסיר אבנית, שומן, חלודה 
ולכלוך קשה במיוחד מברזים, קרמיקה, נירוסטה, חרסינה, כיריים, סירים, משטחי 
מטבח ועוד. ניתן להשגה בתרסיס, בתרכיז חסכוני של 2 ליטרים ובאריזת 50 
מטליות לניקוי כללי. אנטי קאלק הוא אחד המוצרים המשתתפים במבצע 
'הכספת' של סנו. להשתתפות: 03-9411044

מארז מושלם
'יקבי ברקן' מציגים את משלוח 
המנות המושלם: מארז יוקרתי 
עם יינות ספיישל רזרב כשרים 
לפסח בשילוב מתנה מיוחדת - 
פותחן חשמלי וחותך קפסולות. 
מחיר מומלץ לצרכן: 150 ₪

העור העדין שלו, המומחיות שלנו
לבגדי  המיוחדת  בייבי  מקסימה  סנו  כביסה  מוצרי  סדרת 

רגיש,  עור  ולבעלי  תינוקות 
מענה  שנותנת  בישראל  היחידה 
תינוקות.  בגדי  לכביסת  כולל 
ג'ל  כביסה,  אבקת  בסדרה: 
וג'ל  כביסה  מרכך  מרוכז,  כביסה 
בייבי  מסיר כתמים סנו אוקסיג'ן  
בישראל  היחיד  הכתמים  מסיר   –

שנבדק דרמטולוגית

נעים מאד
הבושם החדש לגבר מבית 

 MICHAEL :מייקל קורס
 KORS EXTREME BLUE
עם תמהיל של תווי ניחוח 

המתאים לגבר, מעניק ניחוח 
ממריץ של תבלין קריר, לב 

הניחוח מפיץ ריח קלאסי 
של ערער וברוש, עם תווי 

משנה אגוזיים של שומשום 
ועלי מרווה המעניקים אפקט 

קרמי רענן. הסיומת היא 
ניחוח של אמברוקס. בקבוק 

הבושם בצבע כחול שמיים 
עשוי מזכוכית כבדה ושקופה 

עם מכסה כסף אלגנטי

לחג
תתחדשו 
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 צרכנות
אג"ח חברתית פורצת דרך 

בשיתוף כללית  בריאות   Social Finance Israel שירותי 
(SFI) גיוס היום על תחילת  לאומי, הכריזו  לביטוח   והמוסד 
בעולם מסוגה  הראשונה  החברתית  לאג"ח   המשקיעים 
שיגויס ההון  בסוכרת.  התחלואה  שיעור  צמצום   שמטרתה 
התערבות שיטות  המשלב  החדשני,  הפרויקט  את   יממן 
 שונות לטיפול מניעתי אפקטיבי לצמצום התחלואה בסוכרת
 סוג 2 בקרב אנשים בעלי סיכון גבוה לחלות במחלה (טרום
של מתשלומים  יתקבל  למשקיעים  ההחזר   סוכרתיים). 
מידת פי  על  ישלמו  הללו  הלאומי.  והביטוח  החולים   קופות 
 ההצלחה ובאופן יחסי לחיסכון הצפוי בהוצאות על שירותים

.רפואיים וקצבאות

העברת כספים באפליקציה עד 50,000 ₪ 
הדיגיטלית  המהפכה  את  להוביל  ממשיך  הפועלים  בנק 
השימושים  את  שמרחיבים  חידושים,  שני  ומשיק  בבנקאות 
באתר  העברות  לבצע  אפשרות  הדיגיטליים:  בערוצים 
במועד  גם  שקל,  אלף   50 של  לסך  עד  באפליקציה  או 
גם  מייל   באמצעות  בנקאי  עם  קשר  ליצור  ויכולת  עתידי 
 50 . מעתה ניתן להעביר לצד ג' סכום של עד  באפליקציה 
אלף ש"ח בהעברה אחת וכן לתת הוראה לביצוע ההעברה 
ההעברה  ביצוע  במועד  יחויב  הלקוח  חשבון  עתידי.  במועד 

בפועל, בכפוף לקיום יתרה מספקת במועד הרלוונטי.

 VIP אירוע לקוחות
המאפרת  ערכה  מיוחד  בערב 
שרי יהל חשיפה למוצרי האיפור 

איפור  מוצרי  לה  אשר  פ"ת  בקניון  בראון  בובי  חברת  של 
מקצועיים. "כמאפרת מקצועית אני מקבלת כל יום שאלות 
ישאר  שהאיפור  בצורה  לאירוע  או  לעבודה  להתאפר  כיצד 
ומצביעה  יהל  שרי  אומרת  מידי",   כבד  יראה  לא  אך  עמיד 
לחברת  מעבודתה.  נפרד  בלתי  חלק  שהם  המוצרים  על 
״בובי בראון״ המקצועית אשר לה פיתוח טבעי וייחודי למוצרי 
למראה  האידיאלי  הפתרון  את  יש  ביותר  האיכותיים  העור 
 .1 בלעדיהם:  יכולה  לא  יהל  ששרי  מוצרים   5 וזוהר.  קורן 
מייק אפ סרום   .3 קונסילר   קורקטור   .2 לפנים.  הזנה  שמן 
 pot ג׳ל  סומק   .5 במים.  עמיד  ג'ל.  במרקם  גבות  עפרון   .4.
rouge. סומק גל המשמש גם להחתמת השפתיים. "ברגע 
לשפתיים  וגם  ללחיים  גם  המתאים  אחד  במוצר  שמדובר 

האיפור יוצא מושלם".

הביאו את הקיץ עמכם לכל מקום 
את  איקאה  משיקה  אלו  בימים 
החדשה   2016 קיץ  קולקציית 
ולמרפסת,  לגינה  ריהוט  הכוללת 
לצמחים,  כלים  טקסטיל,  מוצרי 
תאורה, שמשיות, כסאות ים ושלל 
במחירים  משלימים  אביזרים 
מוגבלת.  זמן  ולתקופת  נמוכים 

הטיפ של מעצבי איקאה לשדרוג המרפסת שלכם: מרפסת 
שתקשטו  בכך  ופרטיות.  נוחות  הרבה  לספק  יכולה  זעירה 
אותה אותה בבדים ותשתמשו בפוף למנוחה, תוכלו לטשטש 
בקלות את הקווים בין הבית לחלל שמחוצה לו. הקיפו את 
המרפסת באדניות עם פרחים לתוספת חן והניחו מגש עם 

כיבוד על השולחן בכדי להמשיך וליהנות מתחושת הרוגע.

משנכנס אדר - מרבים בהטבות
משפע  נהנים  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי 
בירושלים.  הצעצועים  בבוטיק  והטבות  הנחות 
רעשנים,  מתנות,  צעצועים,  תמצאו  המוצרים  בין 

שפע  ועוד  יצירה  משחקי  הליום,  בלוני  שעונים,  מסכות, 
על  הנחה   10%  - מ  ייהנו  התכנית  חברי  מעניינים.  אביזרים 
לפרטים  החשבון.  חיוב  במעמד  הנחה   4% ובנוסף  קנייה  כל 
יהנו חברי  בנוסף,   .02-6248099 ,20 יואל  ירושלים,  והזמנות: 
התכנית ממבצע בלעדי על מגוון רחב של ספרי קודש, ספרי 
לפרטים:  והדר.  עוז  ש"ס  על  הנחה   7%  – מ  וגם  ועוד  הלכה 
02 להצטרפות לתכנית:   – ירושלים, 5811080   1 ישראל  בית 

1-800-22-88-44

משלוח מנות מעורר  
על  השנה  הכריזה   לנדוור'  'קפה 
מבצע מיוחד לחג הפורים בנקודות 
המבצע  במסגרת  המכירה. 
מארזים  מיוחד  במחיר  נמכרים 

של 2 אריזות קפה שחור טרי לבוקר של 'קפה לנדוור' הנחשב 
למוצר ייחודי ובלעדי בתחום הקפה עם תערובת של 100% פולי 
ערביקה הנחשבים לאיכותיים ביותר. לדברי מנכ"ל 'קפה לנדוור' 
האחרונות  השנים  של  הצרכנית  "במהפכה  שפירא:  יאיר  מר 
התחלנו לראות גידול משמעותי במכירות לפני פורים. התחלנו 
לעקוב ופגשנו צרכנים שמעדיפים לקנות למשלוחי מנות מוצרי 
צריכה איכותיים במקום ממתקים לא בריאים". המארזים במחיר 

מבצע כשרים לפסח בד"ץ העדה החרדית י-ם'.

קפה טורקי עלית הגיע להעיר את בחורי הישיבות 
פעילות  במסגרת  מעוררת  בפעילות  עלית 
אל  הגיע  עלית  טורקי  קפה  דופן:  יוצאת  קד"מ 
10 ישיבות ושדרג את פינות הקפה, כדי לסייע 
ביתר  לימודם,  אל  להתעורר  בחורינו  למיטב 
שאת וביתר עז. שודרגו פינות הקפה בישיבות 
מדרש  בית  תורה,  אורחות  חברון,  המוכרות: 
עליון, קול תורה, עטרת ישראל, אור ישראל, ר' 

חיים עוזר, תורה בתפארתה, בית מאיר, וולפסון/ כל פינות 
באופן  מותגו  עלית,  טורקי  קפה  של  אספקה  קיבלו  הקפה 

מכובד ועוטרו בכלים נאים המכילים קפה סוכר וכו'.

לראשונה בישראל: המגבת הבריאה
בקטגוריית  המוביל  ניקול,  מותג 
ולפתח  לחדש  ממשיך  הנייר,  מגבות 
לצרכן  מוסף  ערך  בעלי  מוצרים 
פיתוח  הבריאה.  המגבת  את  ומשיק 
עם  שמן  של  מוגברת  לספיגה  ייחודי 
חדשנות מוצרית פורצת דרך המהווה 

ל. שלאין, מנהלת  לצורך בספיגת שמן ממזון מטוגן.  מענה 
הבריאה  "המגבת  קימברלי:  חוגלה-   Family care שיווק 
של ניקול היא פתרון מצוין לכל מי ששואף לשמור על אורח 
חיים בריא ומאוזן יותר ולא רוצה לוותר על מאכלים מטוגנים 
של  הבריאה  למגבת  הודות  ועוד.  קציצות  שניצל,  כגון: 
שמן  בפחות  טעימים,  ממאכלים  יום  יום  ליהנות  ניתן  ניקול 
ניקול, הינה היחידה  ופחות קלוריות!" המגבת הבריאה של 
 Calorie בישראל עם שלוש שכבות ומיוצרת ב"טכנולוגיית
Absorb" המאפשרת ספיגה מוגברת של שמן וחוסכת עד 

175 קלוריות בכל דף. להשיג ברשתות השיווק

ככה יעשה לחבר אשר המועדון חפץ ביקרו
החסד'  'נתיב  מועדון  חברי 
לקראת  יותר!  מרוויחים 
הרשת  יוצאת  הפורים  חג 
חג  ובמחירי  במבצעים 
הרבה  עם  אתכם  שישאיר 
גדול.  וחיסכון  עודף  שמחה, 
לחברי  מיוחדים   מחירים 
כריזמה  יין  לדוגמא:  מועדון 
750 מל 3 ב 45 כולל פיקדון 

/ קפה   20 ב   5 / אצבעות שוקולד   59.9 ג  / סימילאק 900 
3 ב  250 ג'  .  גבינה טרה  4 ב 19.9/ קוטג'  50 ג'  נמס עלית 
10.9 / משקאות חלב 1 ליטר תנובה 7.9 / דג נסיכת הנילוס 
בדץ ללא תוספת מים 29.9 לק"ג / דגני בוקר מעולה 400 ג' 
5 שח / לקקן כרמית 110 יח 24.9 / טופי 850 ג' עלית 12.9 
קרמיס  עוגיות   /  10.9 ב   4 כרמית  ג   55 מיקסים  שוקולד   /
מסניפי  לאחד  עכשיו  היכנסו  אז   .  10 ב   2 ג'   175 מעולה 

הרשת ותתחילו לשמוח וליהנות מהמבצעים הרבים.

הוענק: תן תקן להגנה מפני מתקפת סייבר 
הטכנולוגי  העולם  התפתחות 
כל  בפני  מציבה  והממוחשב 
בעולם  והאירגוניים  החברות 
במעלה  ראשון  אבטחתי  אתגר 
אבטחת  על  לשמירה  הנוגע 
הסדירה  והפעילות  הפנימי  המידע 

פריצה  טרור.  גורמי  או  פצחנים  של  סייבר  מתקפות  מפני 
ואף  נזק  לגרום  יכולות  החברה  של  המחשוב  למערכות 
של  בשורה  שאירע  כפי  המערכות,  של  מלאה  השבתה 
חברות בעולם בעבר. כאשר איום כזה נשקף לתאגיד מים 
יכול  הדבר  נתון,  רגע  בכל  אנשים  לרבבות  מים  המספק 
לגרום לנזקים ואף לאסונות רח"ל. לנוכח איומי הסייבר, גם 
בתאגיד המים 'מי ברק' נערכו בהתאם עם שורה של מיזמי 
אבטחת מידע ומערכות, ובחודש האחרון אף קיבלו בתאגיד 
ניהול אבטחת  לניהול מערכת   –  ISO  27001 תו התקן  את 
שתאגיד  מוכיח  זה  תקן  הישראלי.  התקנים  מכון  של  מידע 
האמצעים  בכל  נוקט  ברק'  'מי  ברק  בני  של  העירוני  המים 
המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע 

ולנהלו בצורה יעילה. 

יום פעילות לקידום בריאות 
לפתיחת  שנים   3 חוגג  חיפה  מרחב  בריאות  שירותי  מכבי 
את  לקחו  חיפה  ובמרחב  השילוח  ברחוב  הרפואי  המרכז 
העניין צעד אחד קדימה, וערכו יום פעילות מיוחד - הפנינג 
המודעות  בהגברת  עסקה  אשר  בריאות  לקידום  פעילות 
דיילים  האזור,  תושבי  בקרב  בריא  חיים  אורח  לקידום 
הסברה  חומר  והפיצו  הציבור  בקרב  הסתובבו  מיוחדים 
יגאל  נושאי בריאות חשובים. ראש מחוז הצפון מר  לקידום 
לקידום  הפעילות  את  בעיר  מובילה  מכבי  כי  מציין  וידאל 
הבריאות והיא החלוצה בפעילות זו בקרב הקהילה. כיום יש 

מודעות רבה יותר לאורח חיים בריא, שהוא גם צד 

החדרת  בזכות  וזאת  לנפשותיכם',  מאוד  'ונשמרתם  של 
עישון,  מניעת  בתזונה,  זה  לנושא  והחשיבות  המודעות 
בדיקות  ביצוע  חשיבות  הנפש,  בריאות  גופנית,  פעילות 
ממוגרפיה והנחלת כללי הבריאות והזהירות כבר מגיל הגן 
נגיעה  סדנת  מכבי".  שהובילה  הפעילות  בזכות  זאת  וכל   –
במכבי  מתקיימים  נוספים  בריאות  נושאי  ובמגוון  בהורות 

מרחב רכסים.

עובדי הבנק בפעילות התנדבותית 
הארץ  רחבי  בכל  מרכנתיל  בנק  עובדי 

הקהילה.  למען  מגוונות  בפעילויות  השבוע  השתתפו 
יום  ובמרכזי  אבות  בבתי  פעילויות  מקיימים  העובדים 
ומעונות  פנימיות  ילדי  עם  ביחד  חוגגים  אחרים  לקשישים, 
רווחה, חלקם עוסקים בשיפוץ מבנים וגינות ציבוריות ועוד. 
עובדי הסניף הראשי בירושלים קיימו פעילות לקראת פורים 
ובמקביל  בסיכון.  לילדים  מנות  ומשלוחי  תחפושות  ורכשו 
עשרות מעובדי הבנק בעיר הגיעו למחסני עמותת 'תכלית', 
שם ארזו סלי מזון אותם מחלקת העמותה לנזקקים. עובדי 
בסיכון  משותפת  פעילות  יזמו  ומיתר  שבע  בבאר  הסניפים 
במעון לילדים בבאר שבע, שתלו גינה וערכו להם פעילויות 

שונות לקראת פורים.

מניפת אפורים מרהיבה
של  הצבעוניות  בתוך 
כמה  לכם  קחו  פורים, 
מניפת  עם  דקות 
אפורים מרגיעה , מלאת 
של  ומרהיבה  שיק 
בלעדית  מניפה  נירלט. 
פעולה  שיתוף  פרי 
משרדי  עם  מסוגו  יחיד 

העיצוב  ממגמות  אחת  בישראל.  המובילים  האדריכלים 
היא  האחרונות  בשנים  אותנו  המלווה  ביותר  המשמעותיות 
המגמה האפורה. בכל זירות העיצוב, אדריכלות, פנים, מוצר, 
טקסטיל, אופנה ועוד. סקאלת האפורים שם, תמיד. מאזנת, 
  EXTRA WHITE בולטת ומעוצבת. קשת האפורים נעה בין
מלא,  שחור  ועד  אפרפר  לבן  ממש  מאוד,  בהיר  אפור  דרך 
EXTRA BLACK  שהוא גם צבע השנה של נירלט, אשר 
ישתלב באופן נפלא ועוצמתי עם כל אפור ויעניק מראה שאין 
ארבעה  המציגות  נוספות,  קטגוריות  שלוש  לצידן,  לו.  שני 
ירוק  חום,  של  נגיעה  עם  אפור  נגיעה:  עם  אפור  של  גוונים 

וכחול.

תפרגנו לחברים ותוכלו לזכות בפרסים
לפרגן  אתכם  מזמין  צ'יטוס 
מנות  משלוח  שלכם  לחברים 
וברכת  צ'יטוס  חטיפי  עם 
ומחויכת  מושקעת  קומיקס 
זוכים?  איך  בפרסים.  ולזכות 
משלוח  לחבר  מכינים  כאמור, 
מחטיפי  המכיל  מושקע,  מנות 
עלית:  של  המלוחים  הילדים 

המנות  למשלוח  מוסיפים  קידס.  ותפוצ'יפס  שוש  צ'יטוס, 
הכל  מצלמים  צ'יטוס,  של  קומיקס  בסגנון  ברכה  כרטיס 
או   elite7584@gmail.com למייל  תמונה  ושולחים 
ביותר  המקוריים  המנות  משלוחי   50 ב"ב.   ,2646 ל-ת.ד. 
חטיפים  וחבילת  מהודר  קומיקס  בספר  שולחיהם  את  יזכו 
אדר  א'  התאריכים  בין  המבצע  במתנה.  עלית  של  מלוחים 

ב' – כ"ב אדר ב' (11.3-1.4.2016). בכפוף לתקנון.

התמיכה המושלמת לגוף
טוב  שמזרן  מאמינים,  בעמינח 
ושינה  טובה,  שינה  רק  לא  הוא 
חלומות  רק  לא  היא  טובה 

שאנחנו  במה  עיקרי  מקום  יש  השינה  לאיכות  מתוקים, 
הינה  ריו  ספורט  עמינח  טובים".  לחיים  "המשולש  קוראים 
הפעילות  עולם  בין  המפגישה  חדשנית  מוצרים  קולקציית 
 RIO מזרן  ביותר.  הבריא  באופן  השינה  לעולם  הגופנית, 
שפיתחה עמינח, בנוי במיוחד כדי להעניק מנוחה מוחלטת 
לגוף ולשרירים, ומותאם לאנשים המנהלים אורח חיים פעיל. 
מזרן RIO מכיל- Active Gel המעניק לו גמישות ותנועה, 
תמיכה  ומעניקה  לחצים  המפחיתה  גבוהה  צפיפות  בעל 

מלאה לחוליות עמוד השדרה.

משלוח המנות הכי בון בון בעיר
יצרנית  מציגה  פורים,  לקראת 
"ארקור"-  הבינלאומית  הממתקים 
מארז שוקולד מהודר המספק חוויה 
מהודרים  מארזים  במיוחד.  מענגת 
יחידות   18 כ-  המכילים  ומעוצבים 
מארזי  מובחרים.  ארקור  ממתקי 

מילוי  מילוי קרם,  בון" מופיעים במגוון טעמים:  "בון  שוקולד 
וופל  שכבת  עבה,  חלבי  בשוקולד  מצופה  שוקולד.  קרם 
פריך ובשכבה פנימית של מילוי קרם עסיסי במגוון טעמים. 
חדש:  ועכשיו  והרמטית.  סגורה  באריזה  עטופה  יחידה  כל 
משובח  בוטנים  קרם  במילוי  ושוקולד  חטיף  בון,  בון  ופל 
הרב  בראשות  הרבנים  איגוד  בד"ץ  מובחר.  שוקולד  וציפוי 

וועסטהיים שליט"א

הדגמים החדשים לקיץ
הדגמים  עם  קרוקס  חנויות  רשת 
באביב  אתכם  שילוו  החדשים 
ובקיץ הבאים עלינו לטובה. הצצה 

נוחה  הקיץ,  לימי  מושלמת  עקב  נעל   .1 דגמים:  למספר 
יומיומי, הרצועות עשויות מעור  מאווררת ומתאימה לשימוש 
בז'   , שחור  צבעים,  בשלל  אותו  תמצאו  בד.  בשילוב  אמיתי 
טרום  נעלי   .2 שקלים    250 במחיר  משרום.  מלון,  משרום, 
הליכה וצעד ראשון לתינוקות, מצטיינות בהקפדה על דריכה 
ניילון  רשת  בשילוב  סינטטית  גפה  הרגל,  כף  של  ונחיתה 
אוורירית, סקוץ' להתאמה מושלמת וניתנות לכיבוס. מידות: 
19 - 23 מחיר: 200 ₪ 3. נעליים ספורטיביות לבנים שיאפשרו 
להם להשתולל וליהנות בלי הפסקה עם נוחות שלא נגמרת. 
תמיכה  עם  וגמישות  משקל  קלות   , צבעוניות  הנעליים 
 ₪  200 מחיר:   33  –  23 מידות:  הרגל.  כף  בקשת   מירבית 

בואי לחדש את המלתחה
תקופת המעבר בין חורף לאביב, היא תקופה 
רשת  בלבוש.  מיוחדת  יצירתיות  הדורשת 
קולקציה  מציגה  'רנואר'  האיכותית  האופנה 
מדויקת הנותנת מענה ללקוחותיה לתקופת 
ביותר  המתאימה  לאביב,  מהחורף  המעבר 
כבר  המתאבזר  הדתי-החרדי,  לציבור 
המועד.  וחול  הפסח  לקראת  זו  בעונה 
בכל  מפתיעות  'רנואר'  של  הבית  מעצבות 
את  מציגה  העונה  הצבעוניות  בחדש:  פעם 

שלושת צבעי היסוד אדום, כחול וצהוב כמטאפורה לצרכים 
שלווה  התלהבות,  האדם:  של  ביותר  הבסיסיות  ולתחושות 
 EN -קבוצה כחולה ,CALIENTE – וצמיחה. קבוצה אדומה
מחירים:  טווח   .REFRESCANTE צהובה-  וקבוצה   FRIO

שמלות: 199-349 ₪ חצאיות: 179-249 ₪ נעליים: 249 ₪

שמחת פורים עם טעמן 
מגוון  עם  מנות  משלוח 
חגיגה  הוא  טעמן  מוצרי 
כיף  המשפחה,  לכל  ענקית 
בין  לקבל.  טעים  והכי  לתת 
את:  למצוא  תוכלו  המוצרים 

עוגיות-  ממולאות קרם בטעמי לימון, קוקוס, שוקולד ועוד. 
והשנה:  וטובים  איכותיים  משובחים,  שוויצרים   - שוקולדים 
באריזה  שוקולדים  ובו  יוקרתי  מארז  שוקולד-  נפוליטנים 
אישית מפנקת. חמצוצים– קולקציה גדולה ורחבה בצבעים 
בטעמים, אריזות וגדלים שונים. סוכריות- מכל הסוגים: ג'לי 
בינס בטעם פירות, סוכריות קופצות, סוכריות קריסטל זיסי 
מיץ  ועוד.  סודה  סוכריות  חמצמץ,  בטעם  אבקה  ממולאות 
ענבים - תירוש ענבים אדום ולבן בגדלים של 1 ליטר ו - 1.5 

ליטר. 'שוס'- משקה אנרגיה ממריץ ומעורר.

מזון בריא זמין ומזמין
קרובות  שלעיתים  זה  את  מכירות  כולנו 
הספר  מבית  שובם  אחרי  ילדינו  אוכלים 
או  שעמום  של   רגשות  מתוך  סתם 
מכיוון  שאינם שמים לב לתחושת הרעב. 

במרבית הפעמים אוכלים הילדים חטיפים וג'אנק פוד הגורם 
החיים.  בהמשך  אחרים  רבים  רעים  ולתסמינים  להשמנה 
ארוחות  להם  תספקו  כך  יד.  בהישג  נמצא  לכך  הפתרון 
ובריאה.  נכונה  תזונה  על  שישמרו  ומשביעות,  קלות  ביניים 
יפית קסלר, דיאטנית קלינית ממועצת החלב ממליצה, "כדי 
לאזן את התזונה לאחר שעות בית הספר, חשוב להקפיד על 
אכילה מאורגנת סביב השולחן ולהקדיש את מלוא תשומת 
ירקות  שתכיל  קניות  רשימת  מראש  תכננו  לאוכל.  הלב 
מלאה.  מחיטה  וקרקרים  יוגורטים  רזות,  גבינות  ופירות, 
מאכלים אלה הם קלים ואינם דורשים הכנה ויכולים לספק 
ארוחת ביניים טעימה וגם בריאה. לאחר מכן, הכינו את הבית 
כך שהמזון הבריא יהיה זמין ומזמין: הניחו בסלון קערה עם 
והניחו  צבעוניים  ירקות  מגוון  חתכו  צבעים,  בשלל  פירות 
על צלחת יפה במרכז שולחן האוכל ועוד. במקביל, הימנעו 
או  השיש  על  עוגיות  זמינים,  חטיפים  של  מנוכחותם  כמובן 
עוגה המציצה מן המקרר. הקפידו לשים את החטיפים בתוך 
מגירה ולהקפיא שאריות עוגה, לארוחת הערב תנו לילדכם 
לחם או לחמנייה, ביצה מקושקשת העשירה בחלבון וקוטג' 
שרי  עגבניות  עם  אבוקדו  לו  פרסו  או  סידן,  לו  המספק 
ומקלות גזר. בלילה, ילדכם ישמח לקבל כוס שוקו או מעדן 

חלב, העשיר בסידן וגם בחלבון".

קצרצרים
הילדים יאהבו לצחצח שיניים 

סדרה  הינה  'קוסמופארם',  מבית  קיד  אורביטול  סדרת 
עבור  במיוחד  שפותחה  פה  ומי  שיניים  משחות  הכוללת 
ילדים. בסדרה, משחות שיניים לילדים בתוספת פלואוריד 

חזקות,  שיניים  לבניית 
בפני  מירבית  להגנה 
של  והרגשה  עששת 
בטעמים  ובריאות  רעננות 
 מרעננים שילדים אוהבים

מגוון אביזרים נלווים למכשירי הסלולאר
מציגה  לדרך,  יצא  פרטנר  שמיתוג  לאחר 
למכשירי  נלווים  אביזרים  מגוון  החברה 
ללקוחות  בלעדיים  במחירים  הסלולאר 
החברה. בין מגוון המוצרים: אוזניות המותג 
חוויית  המעניקות   Apple מבית   Beats
מושלמת  אקוסטיקה  עם  עשירה  סאונד 
ורוד,  יוקרתי. צבעים: אדום, כחול,  ובעיצוב 
האוזניות  של  נוספים  ודגמים  שחור  לבן, 

במבחר צבעים במחירים הנעים בין -1,599 499 ₪ 

4 פעולות במוצר אחד
סנו אנטי קאלק מנקה כללי רב שימושי הוא החומר המושלם לניקוי מהיר של כל 
הבית ולהסרת אבנית בקלות. למוצר 4 פעולות שונות: מסיר אבנית, שומן, חלודה 
ולכלוך קשה במיוחד מברזים, קרמיקה, נירוסטה, חרסינה, כיריים, סירים, משטחי 
מטבח ועוד. ניתן להשגה בתרסיס, בתרכיז חסכוני של 2 ליטרים ובאריזת 50 
מטליות לניקוי כללי. אנטי קאלק הוא אחד המוצרים המשתתפים במבצע 
'הכספת' של סנו. להשתתפות: 03-9411044

מארז מושלם
'יקבי ברקן' מציגים את משלוח 
המנות המושלם: מארז יוקרתי 
עם יינות ספיישל רזרב כשרים 
לפסח בשילוב מתנה מיוחדת - 
פותחן חשמלי וחותך קפסולות. 
מחיר מומלץ לצרכן: 150 ₪

העור העדין שלו, המומחיות שלנו
לבגדי  המיוחדת  בייבי  מקסימה  סנו  כביסה  מוצרי  סדרת 

רגיש,  עור  ולבעלי  תינוקות 
מענה  שנותנת  בישראל  היחידה 
תינוקות.  בגדי  לכביסת  כולל 
ג'ל  כביסה,  אבקת  בסדרה: 
וג'ל  כביסה  מרכך  מרוכז,  כביסה 
בייבי  מסיר כתמים סנו אוקסיג'ן  
בישראל  היחיד  הכתמים  מסיר   –

שנבדק דרמטולוגית

נעים מאד
הבושם החדש לגבר מבית 

 MICHAEL :מייקל קורס
 KORS EXTREME BLUE
עם תמהיל של תווי ניחוח 

המתאים לגבר, מעניק ניחוח 
ממריץ של תבלין קריר, לב 

הניחוח מפיץ ריח קלאסי 
של ערער וברוש, עם תווי 

משנה אגוזיים של שומשום 
ועלי מרווה המעניקים אפקט 

קרמי רענן. הסיומת היא 
ניחוח של אמברוקס. בקבוק 

הבושם בצבע כחול שמיים 
עשוי מזכוכית כבדה ושקופה 

עם מכסה כסף אלגנטי

לחג
תתחדשו 
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 צרכנות
אג"ח חברתית פורצת דרך 

בשיתוף כללית  בריאות   Social Finance Israel שירותי 
(SFI) גיוס היום על תחילת  לאומי, הכריזו  לביטוח   והמוסד 
בעולם מסוגה  הראשונה  החברתית  לאג"ח   המשקיעים 
שיגויס ההון  בסוכרת.  התחלואה  שיעור  צמצום   שמטרתה 
התערבות שיטות  המשלב  החדשני,  הפרויקט  את   יממן 
 שונות לטיפול מניעתי אפקטיבי לצמצום התחלואה בסוכרת
 סוג 2 בקרב אנשים בעלי סיכון גבוה לחלות במחלה (טרום
של מתשלומים  יתקבל  למשקיעים  ההחזר   סוכרתיים). 
מידת פי  על  ישלמו  הללו  הלאומי.  והביטוח  החולים   קופות 
 ההצלחה ובאופן יחסי לחיסכון הצפוי בהוצאות על שירותים

.רפואיים וקצבאות

העברת כספים באפליקציה עד 50,000 ₪ 
הדיגיטלית  המהפכה  את  להוביל  ממשיך  הפועלים  בנק 
השימושים  את  שמרחיבים  חידושים,  שני  ומשיק  בבנקאות 
באתר  העברות  לבצע  אפשרות  הדיגיטליים:  בערוצים 
במועד  גם  שקל,  אלף   50 של  לסך  עד  באפליקציה  או 
גם  מייל   באמצעות  בנקאי  עם  קשר  ליצור  ויכולת  עתידי 
 50 . מעתה ניתן להעביר לצד ג' סכום של עד  באפליקציה 
אלף ש"ח בהעברה אחת וכן לתת הוראה לביצוע ההעברה 
ההעברה  ביצוע  במועד  יחויב  הלקוח  חשבון  עתידי.  במועד 

בפועל, בכפוף לקיום יתרה מספקת במועד הרלוונטי.

 VIP אירוע לקוחות
המאפרת  ערכה  מיוחד  בערב 
שרי יהל חשיפה למוצרי האיפור 

איפור  מוצרי  לה  אשר  פ"ת  בקניון  בראון  בובי  חברת  של 
מקצועיים. "כמאפרת מקצועית אני מקבלת כל יום שאלות 
ישאר  שהאיפור  בצורה  לאירוע  או  לעבודה  להתאפר  כיצד 
ומצביעה  יהל  שרי  אומרת  מידי",   כבד  יראה  לא  אך  עמיד 
לחברת  מעבודתה.  נפרד  בלתי  חלק  שהם  המוצרים  על 
״בובי בראון״ המקצועית אשר לה פיתוח טבעי וייחודי למוצרי 
למראה  האידיאלי  הפתרון  את  יש  ביותר  האיכותיים  העור 
 .1 בלעדיהם:  יכולה  לא  יהל  ששרי  מוצרים   5 וזוהר.  קורן 
מייק אפ סרום   .3 קונסילר   קורקטור   .2 לפנים.  הזנה  שמן 
 pot ג׳ל  סומק   .5 במים.  עמיד  ג'ל.  במרקם  גבות  עפרון   .4.
rouge. סומק גל המשמש גם להחתמת השפתיים. "ברגע 
לשפתיים  וגם  ללחיים  גם  המתאים  אחד  במוצר  שמדובר 

האיפור יוצא מושלם".

הביאו את הקיץ עמכם לכל מקום 
את  איקאה  משיקה  אלו  בימים 
החדשה   2016 קיץ  קולקציית 
ולמרפסת,  לגינה  ריהוט  הכוללת 
לצמחים,  כלים  טקסטיל,  מוצרי 
תאורה, שמשיות, כסאות ים ושלל 
במחירים  משלימים  אביזרים 
מוגבלת.  זמן  ולתקופת  נמוכים 

הטיפ של מעצבי איקאה לשדרוג המרפסת שלכם: מרפסת 
שתקשטו  בכך  ופרטיות.  נוחות  הרבה  לספק  יכולה  זעירה 
אותה אותה בבדים ותשתמשו בפוף למנוחה, תוכלו לטשטש 
בקלות את הקווים בין הבית לחלל שמחוצה לו. הקיפו את 
המרפסת באדניות עם פרחים לתוספת חן והניחו מגש עם 

כיבוד על השולחן בכדי להמשיך וליהנות מתחושת הרוגע.

משנכנס אדר - מרבים בהטבות
משפע  נהנים  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי 
בירושלים.  הצעצועים  בבוטיק  והטבות  הנחות 
רעשנים,  מתנות,  צעצועים,  תמצאו  המוצרים  בין 

שפע  ועוד  יצירה  משחקי  הליום,  בלוני  שעונים,  מסכות, 
על  הנחה   10%  - מ  ייהנו  התכנית  חברי  מעניינים.  אביזרים 
לפרטים  החשבון.  חיוב  במעמד  הנחה   4% ובנוסף  קנייה  כל 
יהנו חברי  בנוסף,   .02-6248099 ,20 יואל  ירושלים,  והזמנות: 
התכנית ממבצע בלעדי על מגוון רחב של ספרי קודש, ספרי 
לפרטים:  והדר.  עוז  ש"ס  על  הנחה   7%  – מ  וגם  ועוד  הלכה 
02 להצטרפות לתכנית:   – ירושלים, 5811080   1 ישראל  בית 

1-800-22-88-44

משלוח מנות מעורר  
על  השנה  הכריזה   לנדוור'  'קפה 
מבצע מיוחד לחג הפורים בנקודות 
המבצע  במסגרת  המכירה. 
מארזים  מיוחד  במחיר  נמכרים 

של 2 אריזות קפה שחור טרי לבוקר של 'קפה לנדוור' הנחשב 
למוצר ייחודי ובלעדי בתחום הקפה עם תערובת של 100% פולי 
ערביקה הנחשבים לאיכותיים ביותר. לדברי מנכ"ל 'קפה לנדוור' 
האחרונות  השנים  של  הצרכנית  "במהפכה  שפירא:  יאיר  מר 
התחלנו לראות גידול משמעותי במכירות לפני פורים. התחלנו 
לעקוב ופגשנו צרכנים שמעדיפים לקנות למשלוחי מנות מוצרי 
צריכה איכותיים במקום ממתקים לא בריאים". המארזים במחיר 

מבצע כשרים לפסח בד"ץ העדה החרדית י-ם'.

קפה טורקי עלית הגיע להעיר את בחורי הישיבות 
פעילות  במסגרת  מעוררת  בפעילות  עלית 
אל  הגיע  עלית  טורקי  קפה  דופן:  יוצאת  קד"מ 
10 ישיבות ושדרג את פינות הקפה, כדי לסייע 
ביתר  לימודם,  אל  להתעורר  בחורינו  למיטב 
שאת וביתר עז. שודרגו פינות הקפה בישיבות 
מדרש  בית  תורה,  אורחות  חברון,  המוכרות: 
עליון, קול תורה, עטרת ישראל, אור ישראל, ר' 

חיים עוזר, תורה בתפארתה, בית מאיר, וולפסון/ כל פינות 
באופן  מותגו  עלית,  טורקי  קפה  של  אספקה  קיבלו  הקפה 

מכובד ועוטרו בכלים נאים המכילים קפה סוכר וכו'.

לראשונה בישראל: המגבת הבריאה
בקטגוריית  המוביל  ניקול,  מותג 
ולפתח  לחדש  ממשיך  הנייר,  מגבות 
לצרכן  מוסף  ערך  בעלי  מוצרים 
פיתוח  הבריאה.  המגבת  את  ומשיק 
עם  שמן  של  מוגברת  לספיגה  ייחודי 
חדשנות מוצרית פורצת דרך המהווה 

ל. שלאין, מנהלת  לצורך בספיגת שמן ממזון מטוגן.  מענה 
הבריאה  "המגבת  קימברלי:  חוגלה-   Family care שיווק 
של ניקול היא פתרון מצוין לכל מי ששואף לשמור על אורח 
חיים בריא ומאוזן יותר ולא רוצה לוותר על מאכלים מטוגנים 
של  הבריאה  למגבת  הודות  ועוד.  קציצות  שניצל,  כגון: 
שמן  בפחות  טעימים,  ממאכלים  יום  יום  ליהנות  ניתן  ניקול 
ניקול, הינה היחידה  ופחות קלוריות!" המגבת הבריאה של 
 Calorie בישראל עם שלוש שכבות ומיוצרת ב"טכנולוגיית
Absorb" המאפשרת ספיגה מוגברת של שמן וחוסכת עד 

175 קלוריות בכל דף. להשיג ברשתות השיווק

ככה יעשה לחבר אשר המועדון חפץ ביקרו
החסד'  'נתיב  מועדון  חברי 
לקראת  יותר!  מרוויחים 
הרשת  יוצאת  הפורים  חג 
חג  ובמחירי  במבצעים 
הרבה  עם  אתכם  שישאיר 
גדול.  וחיסכון  עודף  שמחה, 
לחברי  מיוחדים   מחירים 
כריזמה  יין  לדוגמא:  מועדון 
750 מל 3 ב 45 כולל פיקדון 

/ קפה   20 ב   5 / אצבעות שוקולד   59.9 ג  / סימילאק 900 
3 ב  250 ג'  .  גבינה טרה  4 ב 19.9/ קוטג'  50 ג'  נמס עלית 
10.9 / משקאות חלב 1 ליטר תנובה 7.9 / דג נסיכת הנילוס 
בדץ ללא תוספת מים 29.9 לק"ג / דגני בוקר מעולה 400 ג' 
5 שח / לקקן כרמית 110 יח 24.9 / טופי 850 ג' עלית 12.9 
קרמיס  עוגיות   /  10.9 ב   4 כרמית  ג   55 מיקסים  שוקולד   /
מסניפי  לאחד  עכשיו  היכנסו  אז   .  10 ב   2 ג'   175 מעולה 

הרשת ותתחילו לשמוח וליהנות מהמבצעים הרבים.

הוענק: תן תקן להגנה מפני מתקפת סייבר 
הטכנולוגי  העולם  התפתחות 
כל  בפני  מציבה  והממוחשב 
בעולם  והאירגוניים  החברות 
במעלה  ראשון  אבטחתי  אתגר 
אבטחת  על  לשמירה  הנוגע 
הסדירה  והפעילות  הפנימי  המידע 

פריצה  טרור.  גורמי  או  פצחנים  של  סייבר  מתקפות  מפני 
ואף  נזק  לגרום  יכולות  החברה  של  המחשוב  למערכות 
של  בשורה  שאירע  כפי  המערכות,  של  מלאה  השבתה 
חברות בעולם בעבר. כאשר איום כזה נשקף לתאגיד מים 
יכול  הדבר  נתון,  רגע  בכל  אנשים  לרבבות  מים  המספק 
לגרום לנזקים ואף לאסונות רח"ל. לנוכח איומי הסייבר, גם 
בתאגיד המים 'מי ברק' נערכו בהתאם עם שורה של מיזמי 
אבטחת מידע ומערכות, ובחודש האחרון אף קיבלו בתאגיד 
ניהול אבטחת  לניהול מערכת   –  ISO 27001 תו התקן  את 
שתאגיד  מוכיח  זה  תקן  הישראלי.  התקנים  מכון  של  מידע 
האמצעים  בכל  נוקט  ברק'  'מי  ברק  בני  של  העירוני  המים 
המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע 

ולנהלו בצורה יעילה. 

יום פעילות לקידום בריאות 
לפתיחת  שנים   3 חוגג  חיפה  מרחב  בריאות  שירותי  מכבי 
את  לקחו  חיפה  ובמרחב  השילוח  ברחוב  הרפואי  המרכז 
העניין צעד אחד קדימה, וערכו יום פעילות מיוחד - הפנינג 
המודעות  בהגברת  עסקה  אשר  בריאות  לקידום  פעילות 
דיילים  האזור,  תושבי  בקרב  בריא  חיים  אורח  לקידום 
הסברה  חומר  והפיצו  הציבור  בקרב  הסתובבו  מיוחדים 
יגאל  נושאי בריאות חשובים. ראש מחוז הצפון מר  לקידום 
לקידום  הפעילות  את  בעיר  מובילה  מכבי  כי  מציין  וידאל 
הבריאות והיא החלוצה בפעילות זו בקרב הקהילה. כיום יש 

מודעות רבה יותר לאורח חיים בריא, שהוא גם צד 

החדרת  בזכות  וזאת  לנפשותיכם',  מאוד  'ונשמרתם  של 
עישון,  מניעת  בתזונה,  זה  לנושא  והחשיבות  המודעות 
בדיקות  ביצוע  חשיבות  הנפש,  בריאות  גופנית,  פעילות 
ממוגרפיה והנחלת כללי הבריאות והזהירות כבר מגיל הגן 
נגיעה  סדנת  מכבי".  שהובילה  הפעילות  בזכות  זאת  וכל   –
במכבי  מתקיימים  נוספים  בריאות  נושאי  ובמגוון  בהורות 

מרחב רכסים.

עובדי הבנק בפעילות התנדבותית 
הארץ  רחבי  בכל  מרכנתיל  בנק  עובדי 

הקהילה.  למען  מגוונות  בפעילויות  השבוע  השתתפו 
יום  ובמרכזי  אבות  בבתי  פעילויות  מקיימים  העובדים 
ומעונות  פנימיות  ילדי  עם  ביחד  חוגגים  אחרים  לקשישים, 
רווחה, חלקם עוסקים בשיפוץ מבנים וגינות ציבוריות ועוד. 
עובדי הסניף הראשי בירושלים קיימו פעילות לקראת פורים 
ובמקביל  בסיכון.  לילדים  מנות  ומשלוחי  תחפושות  ורכשו 
עשרות מעובדי הבנק בעיר הגיעו למחסני עמותת 'תכלית', 
שם ארזו סלי מזון אותם מחלקת העמותה לנזקקים. עובדי 
בסיכון  משותפת  פעילות  יזמו  ומיתר  שבע  בבאר  הסניפים 
במעון לילדים בבאר שבע, שתלו גינה וערכו להם פעילויות 

שונות לקראת פורים.

מניפת אפורים מרהיבה
של  הצבעוניות  בתוך 
כמה  לכם  קחו  פורים, 
מניפת  עם  דקות 
אפורים מרגיעה , מלאת 
של  ומרהיבה  שיק 
בלעדית  מניפה  נירלט. 
פעולה  שיתוף  פרי 
משרדי  עם  מסוגו  יחיד 

העיצוב  ממגמות  אחת  בישראל.  המובילים  האדריכלים 
היא  האחרונות  בשנים  אותנו  המלווה  ביותר  המשמעותיות 
המגמה האפורה. בכל זירות העיצוב, אדריכלות, פנים, מוצר, 
טקסטיל, אופנה ועוד. סקאלת האפורים שם, תמיד. מאזנת, 
  EXTRA WHITE בולטת ומעוצבת. קשת האפורים נעה בין
מלא,  שחור  ועד  אפרפר  לבן  ממש  מאוד,  בהיר  אפור  דרך 
EXTRA BLACK  שהוא גם צבע השנה של נירלט, אשר 
ישתלב באופן נפלא ועוצמתי עם כל אפור ויעניק מראה שאין 
ארבעה  המציגות  נוספות,  קטגוריות  שלוש  לצידן,  לו.  שני 
ירוק  חום,  של  נגיעה  עם  אפור  נגיעה:  עם  אפור  של  גוונים 

וכחול.

תפרגנו לחברים ותוכלו לזכות בפרסים
לפרגן  אתכם  מזמין  צ'יטוס 
מנות  משלוח  שלכם  לחברים 
וברכת  צ'יטוס  חטיפי  עם 
ומחויכת  מושקעת  קומיקס 
זוכים?  איך  בפרסים.  ולזכות 
משלוח  לחבר  מכינים  כאמור, 
מחטיפי  המכיל  מושקע,  מנות 
עלית:  של  המלוחים  הילדים 

המנות  למשלוח  מוסיפים  קידס.  ותפוצ'יפס  שוש  צ'יטוס, 
הכל  מצלמים  צ'יטוס,  של  קומיקס  בסגנון  ברכה  כרטיס 
או   elite7584@gmail.com למייל  תמונה  ושולחים 
ביותר  המקוריים  המנות  משלוחי   50 ב"ב.   ,2646 ל-ת.ד. 
חטיפים  וחבילת  מהודר  קומיקס  בספר  שולחיהם  את  יזכו 
אדר  א'  התאריכים  בין  המבצע  במתנה.  עלית  של  מלוחים 

ב' – כ"ב אדר ב' (11.3-1.4.2016). בכפוף לתקנון.

התמיכה המושלמת לגוף
טוב  שמזרן  מאמינים,  בעמינח 
ושינה  טובה,  שינה  רק  לא  הוא 
חלומות  רק  לא  היא  טובה 

שאנחנו  במה  עיקרי  מקום  יש  השינה  לאיכות  מתוקים, 
הינה  ריו  ספורט  עמינח  טובים".  לחיים  "המשולש  קוראים 
הפעילות  עולם  בין  המפגישה  חדשנית  מוצרים  קולקציית 
 RIO מזרן  ביותר.  הבריא  באופן  השינה  לעולם  הגופנית, 
שפיתחה עמינח, בנוי במיוחד כדי להעניק מנוחה מוחלטת 
לגוף ולשרירים, ומותאם לאנשים המנהלים אורח חיים פעיל. 
מזרן RIO מכיל- Active Gel המעניק לו גמישות ותנועה, 
תמיכה  ומעניקה  לחצים  המפחיתה  גבוהה  צפיפות  בעל 

מלאה לחוליות עמוד השדרה.

משלוח המנות הכי בון בון בעיר
יצרנית  מציגה  פורים,  לקראת 
"ארקור"-  הבינלאומית  הממתקים 
מארז שוקולד מהודר המספק חוויה 
מהודרים  מארזים  במיוחד.  מענגת 
יחידות   18 כ-  המכילים  ומעוצבים 
מארזי  מובחרים.  ארקור  ממתקי 

מילוי  מילוי קרם,  בון" מופיעים במגוון טעמים:  "בון  שוקולד 
וופל  שכבת  עבה,  חלבי  בשוקולד  מצופה  שוקולד.  קרם 
פריך ובשכבה פנימית של מילוי קרם עסיסי במגוון טעמים. 
חדש:  ועכשיו  והרמטית.  סגורה  באריזה  עטופה  יחידה  כל 
משובח  בוטנים  קרם  במילוי  ושוקולד  חטיף  בון,  בון  ופל 
הרב  בראשות  הרבנים  איגוד  בד"ץ  מובחר.  שוקולד  וציפוי 

וועסטהיים שליט"א

הדגמים החדשים לקיץ
הדגמים  עם  קרוקס  חנויות  רשת 
באביב  אתכם  שילוו  החדשים 
ובקיץ הבאים עלינו לטובה. הצצה 

נוחה  הקיץ,  לימי  מושלמת  עקב  נעל   .1 דגמים:  למספר 
יומיומי, הרצועות עשויות מעור  מאווררת ומתאימה לשימוש 
בז'   , שחור  צבעים,  בשלל  אותו  תמצאו  בד.  בשילוב  אמיתי 
טרום  נעלי   .2 שקלים    250 במחיר  משרום.  מלון,  משרום, 
הליכה וצעד ראשון לתינוקות, מצטיינות בהקפדה על דריכה 
ניילון  רשת  בשילוב  סינטטית  גפה  הרגל,  כף  של  ונחיתה 
אוורירית, סקוץ' להתאמה מושלמת וניתנות לכיבוס. מידות: 
19 - 23 מחיר: 200 ₪ 3. נעליים ספורטיביות לבנים שיאפשרו 
להם להשתולל וליהנות בלי הפסקה עם נוחות שלא נגמרת. 
תמיכה  עם  וגמישות  משקל  קלות   , צבעוניות  הנעליים 
 ₪  200 מחיר:   33  –  23 מידות:  הרגל.  כף  בקשת   מירבית 

בואי לחדש את המלתחה
תקופת המעבר בין חורף לאביב, היא תקופה 
רשת  בלבוש.  מיוחדת  יצירתיות  הדורשת 
קולקציה  מציגה  'רנואר'  האיכותית  האופנה 
מדויקת הנותנת מענה ללקוחותיה לתקופת 
ביותר  המתאימה  לאביב,  מהחורף  המעבר 
כבר  המתאבזר  הדתי-החרדי,  לציבור 
המועד.  וחול  הפסח  לקראת  זו  בעונה 
בכל  מפתיעות  'רנואר'  של  הבית  מעצבות 
את  מציגה  העונה  הצבעוניות  בחדש:  פעם 

שלושת צבעי היסוד אדום, כחול וצהוב כמטאפורה לצרכים 
שלווה  התלהבות,  האדם:  של  ביותר  הבסיסיות  ולתחושות 
 EN -קבוצה כחולה ,CALIENTE – וצמיחה. קבוצה אדומה
מחירים:  טווח   .REFRESCANTE צהובה-  וקבוצה   FRIO

שמלות: 199-349 ₪ חצאיות: 179-249 ₪ נעליים: 249 ₪

שמחת פורים עם טעמן 
מגוון  עם  מנות  משלוח 
חגיגה  הוא  טעמן  מוצרי 
כיף  המשפחה,  לכל  ענקית 
בין  לקבל.  טעים  והכי  לתת 
את:  למצוא  תוכלו  המוצרים 

עוגיות-  ממולאות קרם בטעמי לימון, קוקוס, שוקולד ועוד. 
והשנה:  וטובים  איכותיים  משובחים,  שוויצרים   - שוקולדים 
באריזה  שוקולדים  ובו  יוקרתי  מארז  שוקולד-  נפוליטנים 
אישית מפנקת. חמצוצים– קולקציה גדולה ורחבה בצבעים 
בטעמים, אריזות וגדלים שונים. סוכריות- מכל הסוגים: ג'לי 
בינס בטעם פירות, סוכריות קופצות, סוכריות קריסטל זיסי 
מיץ  ועוד.  סודה  סוכריות  חמצמץ,  בטעם  אבקה  ממולאות 
ענבים - תירוש ענבים אדום ולבן בגדלים של 1 ליטר ו - 1.5 

ליטר. 'שוס'- משקה אנרגיה ממריץ ומעורר.

מזון בריא זמין ומזמין
קרובות  שלעיתים  זה  את  מכירות  כולנו 
הספר  מבית  שובם  אחרי  ילדינו  אוכלים 
או  שעמום  של   רגשות  מתוך  סתם 
מכיוון  שאינם שמים לב לתחושת הרעב. 

במרבית הפעמים אוכלים הילדים חטיפים וג'אנק פוד הגורם 
החיים.  בהמשך  אחרים  רבים  רעים  ולתסמינים  להשמנה 
ארוחות  להם  תספקו  כך  יד.  בהישג  נמצא  לכך  הפתרון 
ובריאה.  נכונה  תזונה  על  שישמרו  ומשביעות,  קלות  ביניים 
יפית קסלר, דיאטנית קלינית ממועצת החלב ממליצה, "כדי 
לאזן את התזונה לאחר שעות בית הספר, חשוב להקפיד על 
אכילה מאורגנת סביב השולחן ולהקדיש את מלוא תשומת 
ירקות  שתכיל  קניות  רשימת  מראש  תכננו  לאוכל.  הלב 
מלאה.  מחיטה  וקרקרים  יוגורטים  רזות,  גבינות  ופירות, 
מאכלים אלה הם קלים ואינם דורשים הכנה ויכולים לספק 
ארוחת ביניים טעימה וגם בריאה. לאחר מכן, הכינו את הבית 
כך שהמזון הבריא יהיה זמין ומזמין: הניחו בסלון קערה עם 
והניחו  צבעוניים  ירקות  מגוון  חתכו  צבעים,  בשלל  פירות 
על צלחת יפה במרכז שולחן האוכל ועוד. במקביל, הימנעו 
או  השיש  על  עוגיות  זמינים,  חטיפים  של  מנוכחותם  כמובן 
עוגה המציצה מן המקרר. הקפידו לשים את החטיפים בתוך 
מגירה ולהקפיא שאריות עוגה, לארוחת הערב תנו לילדכם 
לחם או לחמנייה, ביצה מקושקשת העשירה בחלבון וקוטג' 
שרי  עגבניות  עם  אבוקדו  לו  פרסו  או  סידן,  לו  המספק 
ומקלות גזר. בלילה, ילדכם ישמח לקבל כוס שוקו או מעדן 

חלב, העשיר בסידן וגם בחלבון".

קצרצרים
הילדים יאהבו לצחצח שיניים 

סדרה  הינה  'קוסמופארם',  מבית  קיד  אורביטול  סדרת 
עבור  במיוחד  שפותחה  פה  ומי  שיניים  משחות  הכוללת 
ילדים. בסדרה, משחות שיניים לילדים בתוספת פלואוריד 

חזקות,  שיניים  לבניית 
בפני  מירבית  להגנה 
של  והרגשה  עששת 
בטעמים  ובריאות  רעננות 
 מרעננים שילדים אוהבים

מגוון אביזרים נלווים למכשירי הסלולאר
מציגה  לדרך,  יצא  פרטנר  שמיתוג  לאחר 
למכשירי  נלווים  אביזרים  מגוון  החברה 
ללקוחות  בלעדיים  במחירים  הסלולאר 
החברה. בין מגוון המוצרים: אוזניות המותג 
חוויית  המעניקות   Apple מבית   Beats
מושלמת  אקוסטיקה  עם  עשירה  סאונד 
ורוד,  יוקרתי. צבעים: אדום, כחול,  ובעיצוב 
האוזניות  של  נוספים  ודגמים  שחור  לבן, 

במבחר צבעים במחירים הנעים בין -1,599 499 ₪ 

4 פעולות במוצר אחד
סנו אנטי קאלק מנקה כללי רב שימושי הוא החומר המושלם לניקוי מהיר של כל 
הבית ולהסרת אבנית בקלות. למוצר 4 פעולות שונות: מסיר אבנית, שומן, חלודה 
ולכלוך קשה במיוחד מברזים, קרמיקה, נירוסטה, חרסינה, כיריים, סירים, משטחי 
מטבח ועוד. ניתן להשגה בתרסיס, בתרכיז חסכוני של 2 ליטרים ובאריזת 50 
מטליות לניקוי כללי. אנטי קאלק הוא אחד המוצרים המשתתפים במבצע 
'הכספת' של סנו. להשתתפות: 03-9411044

מארז מושלם
'יקבי ברקן' מציגים את משלוח 
המנות המושלם: מארז יוקרתי 
עם יינות ספיישל רזרב כשרים 
לפסח בשילוב מתנה מיוחדת - 
פותחן חשמלי וחותך קפסולות. 
מחיר מומלץ לצרכן: 150 ₪

העור העדין שלו, המומחיות שלנו
לבגדי  המיוחדת  בייבי  מקסימה  סנו  כביסה  מוצרי  סדרת 

רגיש,  עור  ולבעלי  תינוקות 
מענה  שנותנת  בישראל  היחידה 
תינוקות.  בגדי  לכביסת  כולל 
ג'ל  כביסה,  אבקת  בסדרה: 
וג'ל  כביסה  מרכך  מרוכז,  כביסה 
בייבי  מסיר כתמים סנו אוקסיג'ן  
בישראל  היחיד  הכתמים  מסיר   –

שנבדק דרמטולוגית

נעים מאד
הבושם החדש לגבר מבית 

 MICHAEL :מייקל קורס
 KORS EXTREME BLUE
עם תמהיל של תווי ניחוח 

המתאים לגבר, מעניק ניחוח 
ממריץ של תבלין קריר, לב 

הניחוח מפיץ ריח קלאסי 
של ערער וברוש, עם תווי 

משנה אגוזיים של שומשום 
ועלי מרווה המעניקים אפקט 

קרמי רענן. הסיומת היא 
ניחוח של אמברוקס. בקבוק 

הבושם בצבע כחול שמיים 
עשוי מזכוכית כבדה ושקופה 

עם מכסה כסף אלגנטי

לחג
תתחדשו 



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש
בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

 י"ג- ט"ו אדר ב' תשע"ו  
 23-25/03/16       

                       

03-6162228
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3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

וילות ובתים

■











משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן
4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"ג- ט"ו אדר ב' תשע"ו  23-25/03/16 203-6162228

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

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

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

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

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

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

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

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

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

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

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

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

050-5308742)19-19(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

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

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

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

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

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

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

1-1.5 חדרים

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

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

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

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

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

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

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

050-5308742)29-29(______________________________________________

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

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

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

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

חשמונאים

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

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

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

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

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

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

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

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

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

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

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

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

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

02-9933652)31-42(______________________________________________

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

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8478886)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

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

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

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

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

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

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

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

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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■





■





■





■







■






■







■






■





■






■





שבתות חתן/בר מצוה
לזוגות ומשפחות

אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

מבצע 
אמצע השבוע
590 & ללילה

למשפחה

■






■





חשמונאים
■




■





בר יוחאי

■





■





■




■





■



גורן
■






■






mikibscoil

גליל מערבי

■





בני ברק
■
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zlbrgmailcom
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BA



■







■
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■



BA
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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

כוכב יעקב
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■





■




■






■





■




מושב אלומה
■





מושב תרום

■







■





■
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■




מושב עלמה
■




כלנית
■





מירון
■





■





■
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wwwaduardmecoil

■



 ■









וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"ג- ט"ו אדר ב' תשע"ו  23-25/03/16 403-6162228
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■





בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■





■




מצפה יריחו
■





לפרסום
בלוח

03-6162228

 ■





■




■





נתניה

■







ספסופה

■







צפת

■






צפון
■






 ■
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מכוניות


■






■





קוממיות
■



■




ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom




■






רמת הגולן                              

■







■





לפרטים:

וילות נופש בנתניה
150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

מחירים
 אחרונים

 לפסח

  052-6460451

כ- 150 מ‘ מחוף נפרד | קוטג‘ גדול ומרווח | 
מותאם למשפחות וציבור דתי | כ- 12 מיטות 

בכל וילה + גינה | בקרבת ביה“ח לניאדו

וילות נופש בנתניה

 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 

פורים

04-6972555

■





■






קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■



X


■





■






■





■


שברולט

מאזדה

רנו

קיה

הונדה

■




יונדאי

■








■





■







קרית שמונה                               
■





■






■





■





פורד

סיאט
■
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DRM■










■

















מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■











■








■







■







02-6-630-630



הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■




■





■





■






infoezrentcoil

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

 ■












מוצרים 
rושירותים

■










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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s




■





■





■





■
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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■
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E■
E
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÷éøáîä
נקוי פסח כהלכתו
çñôì éãåñé éå÷éð ⋅
 íéçéèù éå÷éð ⋅

íéãåôéøå
äøáãäå ùéìåô ⋅

052-2436163



052-4227714

מקבלים עבודות ריפוד
פוליטורה  תיקון כיסאות
מבחר בדים דמוי עור

במבצע מושב כסא60₪

רפד

■





■








■




■






■





■







MP■
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■




c■




■





■




■
INFINITY
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XX



■





X■
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XX
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XX
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פרטים והרשמה: 03-6880091 | 050-3131740

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
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AEG■
LAVAMAT
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wMIO■
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BMX■
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X
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NIKON■

X
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s
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X■




smZara■
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CD
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ACER
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DELL■
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BMX■




DVD■


BMX■
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EXPLORE■
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X
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TPLINK■
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cool■


HP■




LG■
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GPS
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חירום

תחבורה

 ■

 ■






 ■
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הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר

■







■


















■




למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com

■
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jobsmyfacecoil ■








■


















horvitzaehcoil


■





לוח הדרושים הדתי-חרדי הותיק והגדול בישראל
 עם ניסיון של יותר מ-8 שנים

ועם יותר מ-4,000 משרות פנויות בכל רגע נתון

www.glatjobs.co.il 
לצפייה בכל המשרות:

מחפשים עבודה?
בואו והירשמו לגלאט ג’ובס

גלאטג'ובס
לוח הדרושים החרדי מס' 1

073-70-55-666

דרוש
נהג

אוטובוס/א.צ.ז

באזור גוש דן

052-5828130

נהג ציבורי זעיר 
למשרה מלאה / 

חלקית

סופר-שפע ברכת-השם
עומדת להפתח בימים הקרובים 

ברח' השלושה 35 בב"ב
דרושים מיידית:
 קופאים/יות 
 סדרנים/יות

 ומנהלי מחלקות
תנאים טובים למתאימים!
050-4128561
054-3442422
052-2267176


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




■








 




03-5795922

חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■





נתן: 053-5230211

 נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
 תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

■
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■





■





■



dafnagmailcom



■





■





■





drushimopticgmail

com



drushimeladgamil

com

■




■



■
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jobskidumpluscoil


■
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michalrightscentercoil
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o�cevatikimnet

■
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■








etgar
gmailcom



■





■




■




■




■





דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■




■





■







■





■




■





■




ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקורא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

קו עיתונות דתית (קול העיר ב״ב) / 8009446 / 

דרישות התפקיד:
הובלת הפעילות החינוכית בגיל הרך

ניהול והנעת צוות עובדי הגן
יחסי אנוש מעולים, רגישות, יצירתיות

נכונות לעבודה מאומצת
 מוזמנים להגיש מועמדות למשרת בוקר וצהריים

* גננות/ים בעלי תעודת הוראה/סטז'ריות
* סטודנטים/יות בשלבי סיום תעודת הוראה לגיל הרך

* בעלי/ות תואר ראשון בחינוך

לגני הילדים בכפר סבא

דרושות/ים גננות/ים

קורות חיים והמלצות להעביר לאגף משאבי אנוש 
עיריית כפר-סבא
פקס: 09-7649298

MashabeyEnosh@ksaba.co.il :דוא"ל

לגני הילדים בכפר סבא

קו עיתונות דתית )קול העיר ב"ב( / 8009447 / 

דרושות סייעות
לעיריית כפר-סבא

דרישות המשרה 
12שנות לימוד לפחות

מסירות, סבלנות, רגישות גבוהה
ויחסי אנוש טובים

יכולת השתלבות בצוות
יכולת לעבודה פיזית

תיאור התפקיד
סיוע בפעילות התפעולית והלימודית בגן

השתלבות בצוות החינוכי
עבודה עם ילדים בגילאי 6-3

לפקס 09-7646415
korothaim.ganim@ksaba.co.il או למייל

קורות חיים והמלצות
להעביר למחלקת גני הילדים עיריית כפר-סבא

המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד

קורות חיים והמלצות להעביר לאגף משאבי אנוש 
עיריית כפר-סבא
פקס: 09-7649298

MashabeyEnosh@ksaba.co.il :דוא"ל

072-22-222-62
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■


■






■




■






shalomed

gmailcom

■





■








■



meiranetil

■














■





קו עיתונות דתית / 8009220 / 

מוכרנים/ות
למחלקת חמוצים ותבלינים בתפזורת

לבני ברק, לעבודה במשמרות
לפרטים, הרב אברהם אוחנה: 055-6644729

לרשת סופרים בפריסה ארצית דרושים/ות

דרושים מפיצים
בכל ערי וישובי הארץ

מצות טעימות במיוחד, פריכות וקלות לאכילה!

הכנסה טובה לפסח- מתאים גם לאברכים למורים ולנשים!

מוצר שלא נמכר ברשתות השיווק

מצות ברכת הפסח
הליין החדש - הזהב!

מצות שמורות עבודת יד

בהכשר הבד"ץ יורה דעה 
הרב שלמה מחפוד שליט"א

מיסודו ובהמלצתו ובהדרכתו הבלעדית 
של הרב יורם אברג'ל זצ"ל 

טל: 08-8503100 | 052-7154919 | 052-7140721
לסוכנים  -  052-9977775  |  050-2670222

אפשרות לשיווק מצות בהכשר הבד"ץ 
חניכי הישיבות

הרב מרדכי גרוס שליט"א 
בהכשר

הרב שלום הכהן שליט"א 

■






feigyzgmailcom


■





■





052-9977775

בשורה משמחת!
לאברכים ולראשי כולל 

050-2670222
052-7154919
08-8503100

מצות פריכות וטעימות לשעורי ליל הסדר
ניתן לרכישה בקבוצות

 עבודת יד
במחיר מוזל ומסובסד

בהכשר בד"צ יורה דעה- הרב מחפוד

ניתן לרכוש מצות שמורות

הקודם זוכה!

ל! 
גב

מו
אי 

מל

■










odedodedcpacoil

■






■



■






■







 הרגע הזה 
שהוא מגלה 

 שיש לו 
רכבת בצלחת

 הרגע הזה 
שהוא מגלה 
 שסבא הוא

אבא של אבא

מעיין  ובגדול,  זול  כל,  בר  בשפע,  זול  חסד,  יש  ברשתות:  למימוש  ניתן  זה  קופון 
2000, נתיב החסד, שפע ברכת השם, שפע ברכה, רמי לוי מהדרין, ויקטורי מהדרין. 
התמונה להמחשה בלבד. ברקודים משתתפים: 7290014762626, 7290014762619. 
עד  )1.3.16-31.5.16) או  תשע"ו  באייר  כ"ג  עד  תשע"ו  א'  באדר  כ"א  מ-  בתוקף 
בנוסף  קופון אחד בלבד.  ניתן לממש  קנייה  בכל  גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 
להנחות החנות. המידע והמבצע באחריות תנובה. מימוש הקופון מותנה במסירתו

הנחה20%
עמק בצורות לילדים | 200 גרם

בכל צורה... לבריאות
ארוחת עמק טעימה
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