
עוד היום אצלך בביתשלם וקח

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני 

חשמל. יש לתאם פינוי מראש.
קונים חדש בחסות

ממחזרים ישן בתוקף עד 14.3.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 
בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל 

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,190 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, בוש , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה בוש
נפח 7 ק"ג, מהירות סחיטה 800 סל"ד, תוכנית 

 VarioPerfect ,אקספרס ב-15 דקות
נפח 7 ק"ג לחסכון בזמן או בצריכת חשמל

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

 No-
Frost

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני 

חשמל. יש לתאם פינוי מראש.
קונים חדש בחסות

ממחזרים ישן בתוקף עד 14.3.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 
בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל 

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%
הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,190 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, בוש , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה בוש
נפח 7 ק"ג, מהירות סחיטה 800 סל"ד, תוכנית 

 VarioPerfect ,אקספרס ב-15 דקות
נפח 7 ק"ג לחסכון בזמן או בצריכת חשמל

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

 No-
Frost

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי א' באדר ב' תשע"ו   11/3/16 גיליון מס' 1162

בס"ד

תחנת תחנת מוניות חדשה הכי זולה בפ"ת

שומרת שבת

TAXI המושבהTAXI המושבהTAXI המושבה

03-9-370-370 taxi.hmoshava@gmail.com

נסיעה 
לנתב"ג 

רק 89&

נסיעה 
מפ"ת לב"ב

רק 50-58&

המבצע בהתאם לתקנון הנמצא בתחנה!

24
שעות
משלוחים

בכל 
הארץ

לנהגי המוניות!
הצעה שאי אפשר 

לסרב לה
תחליף ל-גט טקסי!
אצלינו אין מס תחנה לא

במישרין ולא בעקיפין!!!

שירות אדיב ואמין  הסדרים עם מפעלים וחברות 

רכבים מ-4 נוסעים עד אוטובוסים



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

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

VOXTEL זוג מכשירי קשר

₪160

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

PRESS TO TALK
אפשרות הפעלת הרמקול,

גודל קומפקטי 
מקסימלי: 3  ק"מטווח קליטה 

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית

₪77

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT, צג רחב ומואר, 

דיבורית מובנית, אפשרות 
חיבור עד 5 שלוחות 

אלחוטיות נוספות

טלפון שולחני 

₪69

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

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

מערכת קריוקי כוללת תאורת דיסקו ומיקרופון

₪199

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

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

לחיבור מקורות חיצוניים

תאורת 
דיסקו

חיבור ל-2 
מיקרופונים

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

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

₪99
AKG אוזניות אלחוטיות

₪299

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

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

אוזניות פיליפס סטריאופוניות

₪15

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

HP מדפסת אלחוטית משולבת
מדפסת הזרקת דיו אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

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

בצבע לדקה

₪369
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

  SAMSUNG מסך מחשב

₪649

 ,FULL HD רזולציית ,LED מסך מחשב בטכנולוגיית
 5MS  זמן תגובה

649

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

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

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

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

''2.7, סוללת ליתיום.

₪339

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55

 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

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

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 12.3.16

טאבלט ”7 
DUAL CORE מערכת הפעלה אנדרואיד, מעבד עוצמתי

מסך מגע HD �7, מצלמה קדמית

במקום 199 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.3.16

₪149

₪299

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

מובנה.

ערכת התנעה חשמלית

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪49

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

בידורית קריוקי ניידת �12

₪399

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

כולל מיקרופון 
אלחוטי

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

₪499

WIFI בייבי מוניטור

₪222

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪ בתוקף עד 12.3.16

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪28
₪17 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם
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> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

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

mercury nano רחפן עם מצלמה מובנית
רחפן עם מצלמה מובנית, 6 ערוצים, שלט אלחוטי, 

 ,2.4GHZ ,איזון אוטומטי
רחפן עם מצלמה מובנית, 
 ,2.4GHZ ,איזון אוטומטי

₪199
כולל מצלמה 

מובנית

הספק עצום 800W, כונן DVD/CD  קורא MP3, מחבר 
USB, רדיו דיגיטאלי, שלט רחוק כניסת מקרופון, יציאת 

אוזניות, שירות ואחריות סם ליין

SAMSUNG מערכת מיקרו סטריאו

₪555

שירות ואחריות סם ליין

23.6"

330W RMS LG בידורית מקצועית
 330W עוצמתית במיוחד

USB 2 כניסות ,RMS
 ,Bluetooth/NFC קישורית

כניסה ל-2 מיקרופונים, 
תאורה, רדיו, שלט רחוק.

₪999

canon SX60 מצלמה דיגיטלית
 LCD מסך ,X65 16.1 מיליון פיקסלים, זום אופטי ענק

FULL HD 3.0 מפרקי מתכוונן, צילום ווידאו"
 WIFI, 3 שנות אחריות ע"י קרט ניופאן

₪1,799

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

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

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

₪999
בתוקף עד 12.3.16

בתוקף עד 12.3.16

מקרן (ברקו) להקרנה על הקיר
מציג עד גודל של   ''120, נורת LED  לעד 30,000 שעות עבודה, 

מחבר usb להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, רמקול פנימי לשמע 
מקסימאלי, מחבר HDMI  למחשבים ומצלמות

בתוקף עד 12.3.16

₪799
בתוקף עד 

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 
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בתוקף עד 12.3.16



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי א' באדר ב' תשע"ו   11/3/16 גיליון מס' 1162

פרשת פקודי
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:21
18:22
18:22

17:08
17:26
17:05

זמני כניסת ויציאת השבת

אדם נרצח ו-12 נפצעו בשורה של פיגועי טרור שאירעו 
אחד אחרי השני במקומות שונים בארץ  יפו: אדם נרצח 

ותשעה נוספים נפצעו בפיגועי דקירה בשתי זירות סמוך לנמל 
יפו  פתח תקווה: אברך חרדי נדקר, אך הצליח להשתלט 
על המחבל ולנטרל אותו  ירושלים: שני שוטרים נפצעו 

קשה בפיגוע ירי, לאחר שמחבל פתח באש לעברם ליד שער 
הפרחים  ביום רביעי: פצוע קשה בפיגוע משולב ירי 

ודריסה בירושלים / עמ' 22-23

ימים של 
טרור

לים
ש

רו
י

ח 
פת

קווה
ת

מפכ"ל המשטרה: "אין קשר בין שלושת הפיגועים שחווינו. מטרתנו להחזיר את הזירות לשגרה"

על רקע סערת הכותל הרפורמי בלשכת 
רה"מ טוענים: פעלנו בתיאום על בסיס 
סיכומים ברורים  הפרקליטות תבקש 
אורכה של 90 יום מבג"ץ במהלכם 

ייבחנו דרכים לפתרון הסוגיה / עמ' 24

"תאמו לנו 
ביקור בבית 

מרן הגראי"ל 
שטיינמן"

לשכת רוה"מ פנתה ללשכת ח"כ משה גפני

לה
הצ

ד 
חו

אי
 ,9

0 
ש

לא
 פ

- 
דל

ינ
ן ז

נת
יו

ם: 
מי

לו
צי

לא נכנעים 
לטרור

האחרונה  בתקופה  ששרר  היחסי  השקט 
בעיר פתח תקווה, הופר באחת. ביום שלישי 
מראות  דן  גוש  לאזור  שוב  חזרו  השבוע, 

ההסלמה במצב הביטחוני.
זו לא הפעם הראשונה בה מתרחש פיגוע 
תקווה  פתח  העיר  תושבי  בעיר.  דקירה 
עדיין תחת הרושם שהותיר האירוע החבלני 
שבו  האחרון,  סוכות  לחג  סמוך  שהתרחש 
לחייו  ה-20  בשנות  אזרח  בסכין  הותקף 
החולים  ובית  הגדול  לקניון  סמוך  ונדקר, 
בלינסון בעיר. ביום שלישי השבוע, קבלנו 
בעיר פתח תקווה תזכורת נוספת למציאות 
בלתי  שוהה  מצויים.  הננו  בה  הביטחונית 
והשלווה  השקט  את  הפר  שהסתנן  חוקי 
המסחר  של  השגרה  חיי  את  המאפיינים 

בשוק העירוני.

אוריאל בוסו

המאמר המלא בעמ' 12

עשור לכולל אור 
שבמרכז העיר
במסגרת חגיגות העשור 

התקיימה במוצ"ש האחרון 
סעודת מלווה מלכה עם הזמר 

יצחק מאיר / עמ' 10

מאות משפחות קיבלו ביגוד
מאות משפחות נהנו השבוע מקבלת ביגוד והנהלת 

ע"י עמותת חום  החלוקה נערכה באולם האירועים 
של סניף בני עקיבא בפ"ת, ונערכה זו השנה 

ה-14 / עמ' 14





ההצגה החדשה והמרתקת של: 

 בהצגה חדשה, מרגשת וסוחפת שעוד לא ראיתם... ואביתר לזר עם שבעה שחקנים נוספיםעופר הלוי
יום פורים - זמן המסוגל לישועה

 מרן האדמו“ר שליט“א, יקבל את הציבור הרחב 
לברכה וישועה ביום חמישי חג פורים ויברך כל אחד באופן אישי, 

החל מהשעה 10.30 בבוקר עד השעה 15.00 בלשכה שבבנין הישיבה, 
רחוב סלנט 8 מרכז פתח תקוה.

***

כיבוד 

עשיר

בשעות אלו ניתן יהיה להעביר בלשכת האדמו“ר ’מתנות לאביונים‘ עבור קופת 
העיר ’יד תומכת מישקולץ‘  שיחולק אי“ה בו ביום לעניים הגונים תושבי העיר 

בפיקוחו האישי של האדמו“ר. 

המשפחהלכל חופשיתכניסה

האומנותית:בתוכנית

והעיר פתח תקוה צהלה ושמחה
מסיבת פורים מפוארת 

ועריכת השולחן
בראשות כבוד קדושת 

מרן אדמו“ר ממישקולץ שליט“א
מנהיגה הרוחני של פתח תקוה

תתקיים אי“ה ביום חמישי – מוצאי פורים 24.3.16
במרכז חסידות מישקולץ 

רחוב סלנט 8, מרכז העיר פתח תקוה 
בשעה 7.00 בערב





עמק גם בכשרות              באריזה עם פס הזהב

ארוחת עמק

לבריאות

עם עמק הארוחה מהנה, מזינה ובטעם נפלא

ויטמין B12סידןחלבון







בפתח-תקוה12 "ד באדר תש"ע 121/3/1   א' באדר ב' תשע"ו 1011/3/16 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

עיריית פתח תקוה נגד המכוניות הנטושות

מאת: אהרן נצר

מכוניות נטושות נפוצות בכל הארץ ומהוות מפגע בטיחותי, ביטחוני, אסתטי וקהילתי. המכוניות 
הנדרשים  חניה  מקומות  תופסות  וכן  נוער  ולבני  לילדים  סכנה  מהוות  פח"ע,  אירועי  לזמן  יכולות 
לתושבים. האגף לביטחון רב תכליתי, בניהולו של יוסי יואלמן, שם לו למטרה לצמצם באופן משמעותי 

את המפגע העירוני.
מיפוי שהתקיים בעיר בחודשים האחרונים איתר 507 מכוניות נטושות בשכונות השונות. כל מפקח 
עקבי  טיפול  דורש  נטושות  במכוניות  הטיפול  שלו.  באזור  המפגע  את  לצמצם  למטרה  לו  שם  אזור 
ויומיומי, וזאת מכיוון שהזזת המכוניות על ידי בעליהן, מרחוב אחד לשכנהו, מחייבת לעיתים תחילת 

טיפול מחדש באותו רכב ממש. 
בדיקה שבוצעה העלתה כי חלק ניכר מבעלי הרכבים אינם תושבי העיר )!( אלא תושבים של ערים 
לטפל  החליטו  תכליתי  רב  לפיקוח  האגף  פקחי  ירושלים(.  אשדוד-  ת"א-  חדרה-  )בגבולות:  אחרות 
בנושא באופן יומיומי בנוסף למשימות השוטפות שלהם, איתרו את בעלי הרכבים, קנסו, איימו, גררו, 
והכל עפ"י החוק, באופן מקצועי ובהתמדה. דוגמא לפעילות אינטנסיבית התקיימה באחת משכונות 
מערב העיר, שם סוחר מסוים פיזר למעלה מ-20 רכבים ברחבי השכונה. הסוחר הוזמן לפגישה עם נציג 
המחלקה המשפטית ונציגי הפיקוח, נדרש לשלם את חובו ולמחרת פינה בנוסף כעשרה רכבים שהיו 

שייכים לו וחנו ברחבי השכונה.
בשנה  רכבים!   362 פונו  שאותרו,  נטושים  רכבים   507 מתוך  כהצלחה.  הוגדרה  הפעילות  סה"כ 

הקרובה ימשיך האגף לפיקוח רב תכליתי לצמצם את תופעת הרכבים הנטושים ולמגר אותה. 

העירייה הכריזה על מבצע לצמצום מספר המכוניות הנטושות ברחבי העיר  בעיר התקיים לאחרונה 
מיפוי של מאות המכוניות הנטושות בפתח תקווה  המיפוי העלה שחלק לא מבוטל מבעלי המכוניות - 

כלל אינם תושבי העיר

מכוניות נטושות שצולמו בפתח תקווה

עשור לכולל אור שבמרכז העיר
במסגרת חגיגות העשור התקיימה במוצ"ש האחרון סעודת מלווה מלכה עם הזמר יצחק מאיר 

מאת: מנדי כץ

מלכה,  מלווה  סעודת  עם  ברוב  נערכה  ויקהל,  פרשת  שבת  במוצאי 
הפועל  המרכזי  הכנסת  שבבית  אור  כולל  לפעילות  שנים  עשור  לרגל 

המזרחי שבמרכז העיר שבראשות הרב אריה יהודה אנגלמן.
תורנית שבראשות  לתרבות  האגף  לסיוע של  הודות  התקיים   הערב 
אבי בלושטיין ובניהול שמואל זלצר. האירוע המיוחד התקיים באולם 

שבמתנ"ס רמת ורבר, כאשר נסבו אל השולחנות כמאה איש.
את המעמד החשוב פתח הרב אנגלמן בתודה לרבש"ע על כל הטוב, 

והודאה לכל המסייעים והתורמים.
בדבריו, סקר את הלימוד והשיעורים המתקיימים במקום לאורך כל 
לומדים  יום  מדי  אליו  ששואב  למקום  המקום  הפיכת  את  וכן  השנה. 
קבועים. כמו כן מנה הרב את כל הפעילויות הרבות  למען הפצת תורה, 
יוצאי  ובפרט  בכלל  העיר  תלמידי  למען  ובתוכם  השנה,  כל  לאורך 
בעיר,  שונים  ובמקומות  בכולל  מתקיימות  אשר  פעילויות  אתיופיה. 
כל זה הודות לסיוע של האגף לתרבות תורנית בראשות אבי בלושטיין 

ובניהול שמואל זלצר.

כן דיבר על סיוע ושיתוף הפעולה עם מינהל החינוך העירוני, המחלקה 
לזהות יהודית וקליטת עולי אתיופיה, בניהולו של ישעיהו תמנו.

את האירוע המרומם, כיבדו ראש העיר יצחק ברוורמן, וכן מ״מ ראש 
הגדולה  והזכיר בדבריו את החשיבות  דברים  דעי, שנשא  איציק  העיר 
של המקום במרכז העיר, אשר משמש אבן שואבת להוספת אורה במרכז 

העיר בפרט, ובכלל העיר.
חבר מועצת העיר אבי בלושטיין, שיתף את המתכנסים, בקורת הרוח 
ופעילויות שונות,  תורה  לימוד  בכך שמתקיים במקום   לו  הרבה שיש 

ושיבח את הרב אנגלמן וכל המסייעים על המסירות לקיום המקום.
רב העיר, הגאון מיכה הלוי, התקבל בשירה על ידי הציבור. ובמהלך 
לומדים  של  חבורות  לראות  לו  שיש  הגדול  האושר  על  סיפר  דבריו, 

שמתכנסים יחד, ושהתורה היא הדבר המלכד אותם.
את הערב המיוחד הנעים יצחק מאיר, אשר סחף את כל המתכנסים 
רקדו  גדולה,  התרוממות  ומתוך  הערב  ובסוף  מרוממת,  בשירה 

המתכנסים יחד עם המרא דאתרא, הרב מיכה הלוי.
בשם האברכים נשא דברים, הרב יהודה מועלם, אשר הודה על הזכות 

להיות שותף וליהנות מפירות המקום.

החייאה מצילת חיים נערכה השבוע 
במרפאת 'כללית' בשכונת הדר גנים 
בפ"ת  מטופל שהגיע למקום עם 
תלונות על מיחושים בחזה, איבד את 
הכרתו ולאחר מכן הוזקק להחייאה

מאת: מנדי כץ
 

ביצע  דן-פ"ת  במחוז  גנים  הדר  'כללית'  מרפאת  צוות 
ה-50  בשנות  בגבר  חיים  מצילת  החייאה  שעבר  בשבוע 
הערב  בשעות  גנים  הדר  למרפאת  הגיע  המטופל  לחייו. 
איתן  ד"ר  יומיים".  מזה  בחזה  "מיחושים  על  והתלונן 
הפנה  למרפאה,  כשהגיע  מיד  אותו  לראות  שנקרא  כהן 
אותו מיד לביצוע אק"ג, בשל חשד לאוטם חריף בשריר 
ניידת טיפול נמרץ בדחיפות  הלב. במקביל הזמין הצוות 
לבקשת ד"ר כהן, כדי לפנות את המטופל לבית החולים. 
בעת ההמתנה בהשגחה, קיבל המטופל אספירין בלעיסה 

וחובר למסכת חמצן.
את  המטופל  איבד  ההמתנה  בזמן  רגעים,  מספר  תוך 
ד"ר  סיפר  חדרים",  רפרוף  חווה  שהוא  "חשדנו  הכרתו. 
כהן לאחר האירוע. צוות המרפאה שכלל את ד"ר כהן, ד"ר 
בפעולות  מידית  החלו  גורגוב  מרינה  והאחות  פורן  ערן 
מכת  קיבל  ואף  לדפיברילטור  חובר  החולה  החייאה. 

חשמל, שלמעשה סייעה להחזירו להכרה מלאה.
לאחר הגעת ניידת טיפול נמרץ, יצר ד"ר כהן קשר עם 
מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים, ותוך זמן 
קצר הועבר לצנתור, במהלכו נפתח העורק החסום שגרם 

להתקף הלב.
ביחידה  המטופל  את  לבקר  כהן  ד"ר  הגיע  למחרת 
מצוין  במצב  היה  המטופל  לדבריו,  לב.  נמרץ  לטיפול 

והודה על לרופא על הטיפול.

החייאה מוצלחת 
ב'כללית' הדר גנים

הרב אנגלמן יחד עם יצחק מאיר והרה"ג מיכה הלויהמלוה מלכה של 'כולל אור'



איציק ברוורמן ראש העיר  |  אבי בלושטיין חבר הנהלת העיר וראש האגף לתרבות תורניתתרבות תורנית פתח תקוה באתר |  |  נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

במת החודש
שיעור עם הרב שניאור רווח

בנושא: כשרויות בדגים,  בליווי מצגת
דברי פתיחה הרב עמנואל שרעבי

אי"ה ביום רביעי ו' אדר ב' 16.3.16 בשעה 20:00
במועדון תרבות תורנית רחוב חנה רובינא

הציבור מוזמן    הכניסה חופשית

מסיבת פורים לנשים
פעילות של קצב תנועה ואנרגיה עם סמדר פרי לינר

אי"ה במוצאי שבת ב' אדר ב' 12.3.16 בשעה 20:30
בבית לאה רחוב עמינוח 7

 השתתפות 20 ₪
 לפרטים: אתי 050-4864554

 שיעורי הרב הראשי 
הרה"ג מיכה הלוי שליט"א

שבת פרשת "פיקודי" ב' אדר ב' תשע"ו
בערב שבת

בבית הכנסת "אלי כהן" רחוב וולפסון 4 בין קבלת שבת לערבית
בשבת קודש

8:55 בבית הכנסת "נחלי משה" רחוב בן אליעזר 17 לפני קריאת התורה
9:30 בבית הכנסת "צעירי הציונות" רחוב מנחם בגין לאחר קריאת התורה

10:00 בבית הכנסת "המרכזי ע"ש ע"ג חללי המסוקים" 
רחוב חנה רובינא 5 לאחר קריאת התורה

10:20 בבית הכנסת "פנינת גנים" רחוב הרב ראם לאחר התפילה
          שיעור לגברים ונשים בנושא: הגיור בימי שלמה ובימינו

 
שיעור קבוע בימי חמישי, סוגיה בעיון מתוך הדף היומי
בבית הכנסת הגדול רחוב חובבי ציון 37 בשעה 20:45

בית מדרש לנשים "שירת הדסה"
שיעור עם הרבנית אתי אלסטר

בנושא: שמחה יהודית מהי?
אי"ה ביום רביעי ו' אדר ב' 16.3.16 בשעה 20:00
בבית הכנסת "נצח שלמה" רחוב הרב וולף 5

השיעור לע"נ הדסה פינקלשטיין ע"ה

שיעור שבועי בתנ"ך
ספר "שמואל" עם הרב יהודה שמיר

בימי רביעי בשעה 18:00
בבית הכנסת "בית אברהם" 
רחוב נחלת צבי פינת רמב"ם

אודי דוידי
אי"ה במוצאי שבת ב' אדר ב'  12.3.16

פתיחת דלתות 20:30. תחילת מופע  21:30

אבישי שטרית מופע סטנד אפ
אי"ה ביום שלישי ה' אדר ב' 15.3.16

פתיחת דלתות 20:30   תחילת מופע 21:30
60/ 50/ 40

כרטיסים במכירה מוקדמת: 03-5359963, ובאתר הגולה 

&75&85 &65

&50&60 &40

שמואל הנגיד 7 פ"ת

ערב עיון לפורים 
פורים בהלכה באגדה

אי"ה ביום שלישי ה' אדר ב' 15.3.16 בשעה 20:00
בבית הכנסת "אוהל יצחק" רחוב י"ד הבנים 66

20:00 הרב מיכה הלוי הרב הראשי לפ"ת
20:45 הרב נחום נריה ראש ישיבת תורה בציון ירושלים

21:20 סיום משוער

חמישים פלוס
מסגרת חברתית לגילאי חמישים +

עם מיכל בן חיים
סדנת בלונים לפורים לעיצוב שולחן הסעודה

אי"ה ביום שני ד' אדר ב' 14.3.16 בשעה 10:00 בבוקר
במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן

 השתתפות 20 ₪   
הפעילות לגברים ונשים

שיעור לנשים
עם הרב יגאל לרר

בנושא: 8 שנים לעלייתם לגנזי מרומים
של שמונת תלמידי ישיבת מרכז הרב

אי"ה ביום שני ד' אדר ב' 14.3.16 בשעה 21:00
בבית הכנסת "מוריה" רחוב שולזינגר 14
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רביעי ו' אדר ב' 16.3.16  | 20:30

ערב שכולו נשמה יהודית, התבוננות ותפילה, שמחה 
וריקוד. גדול נגני הקלרינט, גיורא פיידמן, דור רביעי 
למשפחת כליזמרים, ילווה אותנו במסע מרתק אל לב 

ההוויה והמסורת היהודית לצד קלאסיקות 
גדולות של הקלרינט מכל הזמנים.

מנצח: דורון סלומון

קונצרט
מס' 3

אמנות הכלייזמר
גיורא פיידמן והתזמורת הקאמרית הישראלית 

רביעי י"ג אדר ב' 23.3.16 | 21:00   

JEW2  יעשו שמח
הסטדנאפיסט ישראל קטורזה

האגף לתרבות תורנית מגיש:

חגיגת פורים 
איחוד הקהילות 

פתח תקוה

הפקה האגף לתרבות תורנית

סדרת החוויה

האירוע יתקיים
בהיכל התרבות פ"ת
לכרטיסים: 9125222

אמנות הכלייזמר

גיורא פיידמן
והתזמורת הקאמרית הישראלית

גדול נגני הקלרינט גיורא פיידמן במסע 

מרתק אל לב ההוויה והמסורת היהודית

כרטיסים במחיר 80 ₪ במכירה מוקדמת:
ליאור אקסול  052-9433453  |  יוסף בן חמו 052-3268315

אבי דרעי 054-6447141 | ברוך סבאג 052-5962027
אצל גבאי בתי הכנסת נוסח מרוקו | באגף לתרבות תורנית 9052455

בהשתתפות:

במעמד:

הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א
הראשון לציון והרב הראשי הספרדי לירושלים

הרה"ג בנימין אטיאס שליט"א
הרב הראשי הספרדי של פתח תקוה

הרה"ג מיכה הלוי שליט"א
הרב הראשי האשכנזי של פתח תקוה

עו"ד איציק ברוורמן
ראש העיר

מר איציק דיעי
מ"מ ראש העיר

מר אבי בלושטיין
חבר הנהלת העיר

וראש האגף לתרבות תורנית

הישיבה מול שולחנות ערוכים
וסעודה כיד המלך

הפייטן העולמי,
הסולן הראשי של 

התזמורות האנדלוסיות

אמיל זריהן

הפייטן והחזן,
מדריך חברת הבקשות

"מאיר השחר" 

יוסף בן חמו

בע"ה ביום שני יא' אדר ב' תשע"ו (21/3/2016) בשעה 19:30
באולמי "הללוי-ה" רחוב אבשלום גיסין 11 פתח תקוה

יחד עם מקהלת הבקשות "מאיר השחר" 
בליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית

בניהולו המוסיקלי של הכנר הראשי יוסי שריקי

העמותה

לתורה וחסד
פרדס כץ (ע"ר)

מספר עמותה: 580587707

לתורה וחסד
חברת הבקשות

"מאיר השחר"
בהדרכת יוסף בן חמו
"מאיר השחר"

האגף
לתרבות תורנית

בס"ד

לרכישת כרטיסים:
כפר גנים חיה 054-7717557, יצחק 052-5555078 | כפר גנים ג' יאיר 052-8113484
חן הצפון יפי 054-4702819 | כפר אברהם ברכה 052-2221261 | הדר גנים תומר 050-3834691

נווה גן אוהד 052-8351107 | האגף לתרבות תורנית 9052455
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אי"ה בליל פורים יום רביעי י"ג אדר ב' תשע"ו 23.3.16 בשעה 21:00 
בהיכל התרבות פתח תקוה רחוב המכבים 5 

חגיגת
פורים
של איחוד הקהילות פתח תקוה

האגף לתרבות תורנית פתח תקוה 

חגיגת
פורים

   JEW2 להקת
במוסיקה יהודית קצבית וסוחפת 

הסטנדאפיסט 

ישראל קטורזה  

הכרטיסים 
אזלו

לספרות תורנית
טקס הענקת הפרס

האגף
לתרבות תורנית

במעמד הרבנים הראשיים לפתח תקוה 
הרב מיכה הלוי שליט"א 

הרב בנימין אטיאס שליט"א
ובהשתתפות 

עו"ד איציק ברוורמן ראש העיר
מר אבי בלושטיין יו"ר ועדת הפרס

ע"ש הרב משה מלכה זצ"ל 

אגף תרבות תורנית פתח תקוה מזמין

הזוכים בפרסים: 
בספרות תורנית: 

הרב שלמה זלמן אונסדארפער
מר אהרון קינדרמן 

בספרות תורנית מדעית: 
הרב ד"ר אמיר משיח

ד"ר עזגד גולד
ד"ר יעקב גלר 

בתוכנית האמנותית 
מקהלת "בזמירות" שע"י האגף לתרבות תורנית פ"ת 
בניצוחו של יותם סגל     מנחה שלומי גולדברג

הטקס יתקיים אי"ה ביום שלישי ה' אדר ב' תשע"ו  
15.3.16 בשעה 20:00 באולם המרכז הקהילתי 

הציבור מוזמן"עולמות" רחוב שולזינגר, כפר גנים

לקראת פורים

מופע טלפתיה וחושים
עם נמרוד הראל

אי"ה ביום שלישי ה' אדר ב' 15.3.16 בשעה 20:30
במתנ"ס עמישב רחוב קהילת שיקגו 1

 כרטיסים במכירה מוקדמת 45 ₪   בערב המופע 50 ₪
לכרטיסים : מתנ"ס עמישב 9339393

פעילות לילדים לפורים
קסם של בלון עם מיכל בן חיים
הכנת כובעים ססגוניים מבלונים

אי"ה ביום שלישי ה' אדר ב' 15.3.16 בשעה 17:00
בבית לאה רחוב עמינוח 7

הפעילות לגילאי א' - ו'
 השתתפות  20 ₪

פורים בקהילת נווה אברהם
הכנת משלוחי מנות לחיילים

ומופע בועות סבון ענק
אי"ה ביום שלישי ה' אדר ב' 15.3.16 בשעה 17:00
בבית הכנסת "נווה אברהם" רחוב חנה רובינא 21

 עלות למשפחה  10 ₪

מסיבת פורים קהילת משכן ישראל
עם הזמר אלי פרידמן והעיתונאי קובי אריאלי

אי"ה במוצאי שבת ט' אדר ב' 19.3.16
בבית הכנסת "משכן ישראל" רחוב טרומפלדור 37

 כניסה 60 ₪
הרשמה מוקדמת חובה אצל הגבאים

הופעה לנוער
לכלל בני הישיבות עם ביני לנדאו

אי"ה ביום ראשון י' אדר ב' 20.3.16 בשעה 19:00
בישיבת "דרכי נועם" רחוב צהל

מנחת שבת
במה בנושאי אקטואליה, אמונה, חינוך ותנ"ך

עם הרב צבי אזרחי
אי"ה בשבת פרשת "פקודי" כ"ה אדר א' 12.3.16 בשעה 16:10

בבית הכנסת מונקאטש רחוב הנשיאים 30

על פרשה ואקטואליה
שיעור מפי הרב עמיהוד סלומון

מידי שבת אחה"צ בבית הכנסת "הספריה" רחוב העצמאות 44
אי"ה בשבת פרשת "פקודי" ב' אדר ב' בשעה 16:30

בלבוסטה
עם השף והקונדיטור עודד פישר

סדנת רעיונות מתוקים למשלוחי מנות
אי"ה ביום רביעי ו' אדר ב' 16.3.16 בשעה 10:0 בבוקר

במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן
 השתתפות 65 ₪

הרשמה מוקדמת חובה!
בית לאה: 9041547,   יפה:  054-4702819

פרשת פקודימידעון האגף לתרבות התורנית



בפתח-תקוה12        א' באדר ב' תשע"ו 1211/3/16

לא נכנעים לטרור

השקט היחסי ששרר בתקופה האחרונה 
ביום  באחת.  הופר  תקווה,  פתח  בעיר 
דן  גוש  לאזור  שוב  חזרו  השבוע,  שלישי 

מראות ההסלמה במצב הביטחוני.
מתרחש  בה  הראשונה  הפעם  לא  זו 
פתח  העיר  תושבי  בעיר.  דקירה  פיגוע 
שהותיר  הרושם  תחת  עדיין  תקווה 
לחג  סמוך  שהתרחש  החבלני  האירוע 
אזרח  בסכין  הותקף  שבו  האחרון,  סוכות 
לקניון  סמוך  ונדקר,  לחייו  ה-20  בשנות 
ביום  בעיר.  בלינסון  החולים  ובית  הגדול 
תקווה  פתח  בעיר  קבלנו  השבוע,  שלישי 
בה  הביטחונית  למציאות  נוספת  תזכורת 
שהסתנן  חוקי  בלתי  שוהה  מצויים.  הננו 
את  המאפיינים  והשלווה  השקט  את  הפר 
העירוני.  בשוק  המסחר  של  השגרה  חיי 
חוקי,  בלתי  שוהה  ה-20,  בשנות  מפגע 
פעולת  וביצע  העירוני  לשוק  הסתנן 
דקירה בסכין באברך תושב הצפון שנקלע 
בעיר. הירש  הברון  ברחוב  העירוני   לשוק 
בשעות הערב, לאחר סיום האירוע, קיימתי 
מפגש עם תושבים וסוחרים בשוק העירוני 
ובניסיון להשיב  ולהרגיע,  במטרה לנסות  
את תחושת הביטחון. התלוויתי גם אל שר 
את  לבקר  שהגיע  דרעי  אריה  הרב  הפנים 
פצוע פיגוע הדקירה ב"מרכז הרפואי ע"ש 

רבין" בפ"ת. 
סיפר  ברסלב,  חסיד  אברך  הפצוע, 
דקות  באותן  שארע  את  רבה  בהתרגשות 
לחנות  נכנס  בה  בעת  העירוני  בשוק 
על  והותקף  הירש  משקאות ברחוב הברון 
ידי מחבל חמוש בסכין. הנוכחים התפעלו 
כיצד  האברך,  שגילה  הרבה  מהתושייה 
חטף את הסכין מידי המחבל ובעודו פצוע 
קרוב  זו  פעולה  למוות.  המחבל  את  דקר 
מאחר  בהרבה,  גדול  אסון  מנעה  לוודאי 

ומדובר באזור הומה אדם.
בחיזוק  שיעור  זה  מפגש  היה  עבורי 
האמונה וגילוי של גבורה יהודית. האברך 
ודקר  המחבל  עליו  התנפל  כיצד  סיפר 
אותו, וכיצד  הוציאו מידיו את הסכין ופגע 
"שאלתי  שארע:  את  תיאר  וכך  במחבל. 
מישהו  עוד  תקף  הוא  ואז  לי?  קורה  מה 
תפסתי  מחבל  שזה  כשהבנתי  עמו.  ונאבק 
ממש  אותו  והעפתי  הידיים  בשתי  אותו 
הוא  בצד.  שהיו  השתייה  בקבוקי  על  חזק 
עדיין המשיך לדקור". והוא הוסיף ואמר כי 
הוא.  ברוך  מהקדוש  הגיעו  שלי  "הכוחות 
מעט  קיבלתי  אז  רק  הדם,  את  כשראיתי 
לי, חשבתי שאני אמות.  קרה  פחד. כשזה 

זה  שזהו,  חשבתי  אז  דקירות  שתי  כשהיו 
הסוף שלי. בשלב מסוים, התעשתי, שלפתי 
את הסכין מהצוואר והתחלתי להיאבק בו.  
חייב  שאני  הבנתי  ולכן  שאמות,  חשבתי 
ויפגע  אותי  יהרוג  שלא  כדי  בו  להיאבק 
גם באחרים. אמרתי, אם אין אני לי מי לי, 
וכשאני לעצמי מה אני. אם הקב"ה לא היה 

רוצה שאהיה פה, כבר לא הייתי כאן".
היו  בביקור  מיוחדים  התרגשות  רגעי 
עם  הפצוע  שקיים  מרגשות  טלפון  שיחות 
בני משפחתו לאחר שסיפר לרב אריה דרעי 
כי בני משפחתו טרם עודכנו בפרטים. השר 
של  תושייתו  את  שיבח  האם,  עם  שוחח 

האברך ואמר כי "בנך התנהג בגבורה".
הביטחון  תיק  מחזיק  היותי  בתוקף 
חרום,  לשעת  ההיערכות  על  והממונה 
המאוחרות  הערב  בשעות  קיימתי 
התייעצות עם ניצב מוטי כהן מפקד מחוז 
סוכם שהמשטרה  ישראל.  מרכז במשטרת 
במתכונת  יפעלו  העירוני  והשיטור 
את  יתגברו  העיר,  רחבי  בכל  מתוגברת 
אדם,  הומי  במקומות  והאבטחה  הסיורים 
וזאת במטרה להגביר את תחושת הביטחון 

אצל אזרחים בעיר.
בימים  תגביר  תקווה  פתח  עיריית 
כל  במשך  השוטף  הביטחון  את  הקרובים 
מתוגברים  וסיורים  בעיר,  היממה  שעות 
באתרי  החינוך,  מוסדות  בסביבת  יערכו 
בנייה ובתי עסק לאיתור שב"חים. נוכחות 
מוגברת של הכוחות נועדה בין היתר לסכל 
גם  אני  נוספים.  פיגועים  ניסיונות  חלילה 
להיות  בכלל  ולאזרחים  לתושבים  פונה 
לסביבה,  ומודעים  ערניים  היה  הזו  בעת 
ולדווח למוקד 100 על כל חשד לאירוע או 

התנהגות חשודה.
"ה'  שאם  ובטוחים  מאמינים  כיהודים 
זו  שומר",  שקד  שוא  עיר  ישמור  לא 
נפש  חשבון  להתבוננות  בשבילנו  העת 
כלל  לטובת  באמונה  נתחזק  והתלכדות. 
לפעול  וזמן  מחשבה  ונקדיש  ישראל,  עם 
לחיזוק אהבת הבריות ועזרה לזולת, ובכך 
הזו  בעת  עלינו.  הרחמים  מידת  את  נגביר 
נישא גם תפילה להגנת עמנו. ישלח לנו ה' 
ישועות גדולות וניסים עצומים. ואנו מצדנו 
להצלחת  התורה  ולימוד  בתפילה  נתחזק 

כוחות הביטחון וההצלה.

הכותב הוא מ"מ ראש העיר פתח תקווה, 
ומחזיק תיק ביטחון והיערכות לשעת חרום

השר אריה דרעי ומ"מ ר"ע פ"ת אוריאל בוסו בביקור אצל הפצוע                                            

מוהליבר 3 פתח תקווה, טל. 03-6040800

מחליפים זהב ישן בחדש

מבצעים תיקונים במקום

אישית בהזמנה  תכשיט 

תתחדשו לחג...
יהלומי קוראייב מאחלת לכם חג שמח

ומזמינה אתכם לבחור תכשיט לחג
מקולקציית החגים המדהימה והמגוונת 

של תכשיטי זהב ויהלומים

50%
הנחה

מבצע
עד

אוריאל בוסו



כולל אברכים “קדושת אליהו“
ע“ש הרה“צ אליהו לאון לוי זצוקללה“ה

רח‘ אגריפס 111 ירושלים

ברכה לראש משביר
תשית לראשו עטרת פז למורנו ורבנו בנן של קדושים

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מרחיב אוהלה של תורה
נשיא הכולל וראש ישיבת “עטרת הלויים” 

הגאון הרב יהושע לוי שליט”א
ורעייתו הרבנית תחי‘

מזל טוב לנישואי בנכם הבחור החשוב
החתן אלחנן נ”י

יה”ר שיזכו לבנות את ביתם על אדני התורה והיראה
תורה וגדולה במקום אחד בורא עולם בקניין השלם זה הבניין

בברכת התורה 
ראש הכולל 

הרב שמעון בוגדרי

“קול רינה וישועה באוהלי צדיקים“
ברגשי שמחה וגיל נברך מעומקא דליבא
את מורנו ורבנו עטרת ראשנו ותפארתנו

מקים אוהלה של תורה מרביץ תורה לעדרים
נהנים ממנו עצה ותושיה

 ראש הישיבה הגאון הרב יהושע לוי שליט”א
לרגל שמחת חתונת בנו חביבו

החתן החשוב אלחנן נ”י
יה”ר שיזכה לרוות נחת דקדושה

ממנו ומכל יוצ”ח וירחיב גבולו בתלמידים הרבה
מתוך הרחבה בריאות נחת ושמחה

כעתירת וברכת
רבנן ותלמידהון

ק“ק “מעייני הישועה“
רח‘ יואל 10 שכונת שעריה פתח תקווה

כוס ישועות וברכות נישא
למעלת כבוד מורנו ורבינו עטרת ראשנו ותפארתנו

מנהיגנו ומנחנו בעצה ובתבונה בדעת ובחכמה משקינו מבאר תורתו 
במסירת שיעוריו ודרשותיו הנודעים בשערים לתהילה מפיץ אור 

תורה וקדושה בכל סביבותינו נעים זמירות ישראל בתפילותיו 
הנרגשים פה מפיק מרגליות

מורנו ורבנו
הגאון רבי יהושע לוי שליט”א

בנו וממשיך דרכו של הצדיק המקובל
רבי אליהו לאון לוי זצוקללה”ה זיע”א

ורעייתו הרבנית תחי‘
לרגל נישואי בנו חביבו הבה”ח החתן אלחנן נ”י

יה”ר שיזכה להרחיב את גבולות הקדושה בעירינו ויאריך ימים על 
ממלכתו בהנהגת קהילתו ויזכה לראות נחת מכל יצ”ח והזיווג יעלה 

יפה לשם ולתפארת האי שולשלתא דדהבא קדישתא

כעתירת ובברכת החוסים בצילו
בני הקהילה

ק“ק “תיקוני אליהו ומעייני הישועה“ ת“ו
רח‘ אהרונוביץ 11 בני ברק

“בטוב צדיקים תעלוץ קריה“
נשגר בזה ברכות מאליפות למורנו ורבנו עטרת ראשנו ותפארתנו 
מנהיג עדתינו המטעימנו מנועם צוף אמריו בתפילותיו ודרשותיו 

הוצק חן בשיפתותיו המאליפנו ומחכימנו בתורה וביראה ובחכמת 
האמת המדריכנו בעצה ותבונה בחכמה ודעת מתוך הארת פנים לכל 

יחיד ויחיד במסירות ואהבה עד אין קץ

הגאון רבי יהושע לוי שליט”א
בנו וממשיך דרכו של האי צדיק יסוד עולם מיסד ומנהיג 

קהילתינו הקדושה המקובל האלוקי מורנו ורבנו
רבי אליהו לאון לוי זצוקללה”ה זיע”א

לרגל נישואי בנו חביבו אלחנן נ”י
יה”ר שיעלה הזיווג יפה וירווה נחת ממנו ומכל יוצ”ח בבריאות 

ושמחה ויאריך ימים על ממלכתו בהנהגת קהילתינו לתפארת האי 
שולשלתא דדהבא וכל ישראל עד ביאת ינון אכי”ר

נייחד ברכה לאמא של מלכות הרבנית תליט“א אשת חבר לרבינו 
זיע“א שעמדה לימינו במסירות בעוז ותעצומות

המאחלים מכל לב
בני הקהילה

ישיבת “עטרת הלויים“
רח‘ יואל 10 פתח תקווה

“תשית לראשו עטרת פז“
נשגר בזה ברכות מאליפות עד בלי די לראש משביר מורנו ורבנו עטרת 

ראשינו ותפארתנו מאיר עינינו ונתיבתנו בנתיבות האמת ומאלפינו תורה 
וחכמה בדך העולה בית אל, המדריכנו בעצה תבונה ודעת והנושא אותנו 

כאשר ישא האומן את היונק במסירות עד אין קץ

מורנו ורבנו 
ראש הישיבה הגאון רבי יהושע לוי שליט”א

בנו וממשיך דרכו של אביו הגדול המקובל האלוקי הצדיק רבי 
אליהו ליאון לוי זצוקללה”ה זיע”א

ורעייתו הרבנית תחי‘
לרגל נישואי בנו חביבו הבה”ח החתן אלחנן נ”י למזל-טוב

יה”ר שיאריך ימים על ממלכתו ויזכה להרחיב גבולו בתלמידים הרבה לאורך 
ימים ושנים ויזכו הוא וביתו וכל הנלווים אליו בשמחת עולם על ראשם והזיווג 

יעלה יפה לתפארת האי שולשלתא  דדהבא קדישתא
וירוו נחת ממנו ומכל יצ”ח ומכל התלמידים בבריאות גופא ונהורא מעליא.

ברכה מיוחדת לאם ראש הישיבה הרבנית תליט”א אם הישיבה הדואגת לנו 
ולכל צרכינו במסירות אין קץ

המברכים מעומקא דליבא
צוות הישיבה רבנן ותלמידהון

רח‘ יואל 2 פתח תקווה,

קול צהלה ורינה שפתינו אז תרננה
טנא מלא ברכות נשגר קמי

הגאון רבי יהושע לוי שליט”א
ראש ישיבת “עטרת הלויים“ 

ורב קהילת מעייני הישועה פ“ת וקהילת תיקוני אליהו ב“ב
המאלפינו חכמה וחסד מקרבינו ומרעיף עלינו טללי תחיה ומחכימנו 
מנועם צוף אמריו מפיו, פה המפיק מרגליות, ליבו פתוח לנו כפיתחו 

של אולם

לרגל השמחה השרויה במעונו בנשואי בנו חביבו 
החתן החשוב אלחנן נ”י

ברכותינו מעומקא דליבא שיעלה הזיווג יפה לשם ולתפארת ויזכה 
לרוות נחת דקדושה ממנו ומכל יצ”ח בבריאות גופא ונהורא מעליא

בברכת התורה
ראש הישיבה, אברכי הכולל,

 רבני ותלמידי הישיבה

 

 

 



בפתח-תקוה14        א' באדר ב' תשע"ו 1211/3/16

מאות משפחות קיבלו ביגוד
מאות משפחות נהנו השבוע מקבלת ביגוד והנהלת ע"י עמותת חום 
 החלוקה נערכה באולם האירועים של סניף בני עקיבא בפ"ת, 

ונערכה זו השנה ה-14

מאת: יעקב פלדמן

אולם  את  גדשו  משפחות  מאות  שנה,  כמידי 
האירועים של סניף בני עקיבא בפ''ת ונהנו מחלוקת 

ביגוד והנעלה ממיטב המותגים - והכל חדש. 
עשרה,  הארבע  השנה  זו  מתבצעת  זו  חלוקה 
שוקר  אשר  הרב  בראשות  הרווחה  אגף  בשיתוף 
ויו"ר המתנדבים בפתח תקווה הגב' דפנה ברוורמן, 
שיוצאת מגדרה למען הנזקקים בעיר בכל רגע נתון, 

ימים ולילות. 
התפעלו  ברוורמן  ודפנה  שוקר  אשר  הרב 
מהתנדבותן של תלמידות בית הספר ישורון ,וחניכי 
בני עקיבא שעשו עבודה נפלאה למען עמותת חום 
שהביע  הרב  הקהל  עם  ושוחחו  באולם  סיירו  ואף 
ואיכות  חום  עמותת  של  מהמבצע  רבה,  התפעלות 

הביגוד וההנעלה. 
"בעלי  ש',  מספרת  ילדים"  לשלושה  אם  "אני 
כסף  לא  ובטח  בבית  אוכל  לנו  ואין  במחלה  חולה 

לקנות ביגוד והנעלה, והעמותה הזו עושה לנו חסד 
גדול שלא נתבייש מהילדים שלנו שמבקשים בגדים 

ואוכל שאין לנו לתת".
אלמנה לחמשה ילדים סיפרה בדמעות, "אני חיה 
מהמזון ותווי הקניה של עמותת חום, בלעדיהם אין 
שחולה  נוספת  צעירה  אלמנה  בשבת".  לאכול  מה 
"עמותת  סיפרה,  הצעירים  בילדיה  מלווה  במחלה 
ובכל  קורסת  שאני  פעם  בכל  אותי  מצילה  חום 
בעיה הם עונים ועוזרים מהר, אפילו טיפולי שיניים 
מבקשת,  ולא  מתביישת  שאני  לילדים  ומשקפיים 
הם עושים מיוזמתם". מי שאחראי למבצע זה ועוד 
יו"ר  כהן  מנשה  הוא  אחרים,  רבים  צדקה  אירועי 
עמותת חום שפועל במשך כל השנה וללא הפסקה, 
למען רווחתם של הילדים העניים במזון בכל שבת, 
לעניים  המאפשרים  וביגוד,  מזון  כרטיסי  כולל 
השנה.  ימות  ובכל  הקר  בחורף  כראוי  להתלבש 

למעוניינים לעזור ולתרום 8635 *.

פתח תקווה במקום השלישי 
במכירת דירות בישראל

פתח תקווה שומרת על המקום השלישי בדירוג 
הדירות הכי נמכרות בארץ  זינוק של 42% ברכישת 
דירות בראש העין  "בעשור האחרון פתח תקווה 

מבוקשת על ידי זוגות צעירים", אומרת חני הורוביץ, 
בעלי קבוצת הורוביץ

מאת: אהרן נצר

על  לשמור  ממשיכה  תקווה  פתח 
בהם  היישובים  בדירוג  השלישי  המקום 

נמכרו הכי הרבה דירות בשנת 2015.
ידי  על  שנותחו  הלמ"ס  נתוני  פי  על 
 1,563 נמכרו   2015 בשנת  שיווק  אלדר 
דירות חדשות בפתח תקווה לעומת 1,138 
דירות בשנת 2014. מדובר על עלייה של 

.37%
של  הבעלים  הורוביץ,  חני  לדברי 
 My קבוצת הורוביץ, הבונה את פרויקט
Horowitz באם המושבות, "הביקושים 
להיות  המשיכו  תקווה  בפתח  לדירות 
ביישובים בהם  גבוהים בשנה האחרונה. 
בעשור  ביקושים.  יש  בנייה  התחלות  יש 
ידי  על  מבוקשת  תקווה  פתח  האחרון 
ומשקיעים  דיור  משפרי  צעירים,  זוגות 
והיו  במידה  והשרון.  המרכז  אזור  מכל 
המספרים  תקווה,  בפתח  קרקעות  יותר 

היו הרבה יותר גבוהים".

ראש העין נכנסה לדירוג לאחר שבשנה 
דירות   1,271 בעיר  נמכרו  החולפת 
 2014 בשנת  דירות   895 לעומת  חדשות 
– עלייה של 42%. לשם השוואה, בשנת 

2013 נמכרו בעיר 467 דירות בלבד.
לדברי אביסרור יורם אביסרור סמנכ"ל 
ובניו  משה  אביסרור  בחברת  השיווק 
בראש  אביסרור  פרויקט  את  המקימה 
המושבות  אם  היא  העין  "ראש  העין 
נראה  הקרובות  בשנים  ולהערכתי  הבאה 
מרכזת  העין  ראש  הדירוג.  בראש  אותה 
את מלאי הקרקעות הגדול ביותר במרכז 
הארץ כיום אך גם הביקושים עולים הרבה 
מעבר להיצע והמחירים עולים בהתאם".

בה  העיר  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
החולפת  בשנה  דירות  הרבה  הכי  נמכרו 
חדשות  דירות   2,292 עם  ירושלים  היא 
עם  השני  במקום  אביב  תל  שנמכרו. 
מכירות של 1,649 דירות חדשות לעומת 

1,702 דירות בשנת 2014.

'מנשה כהן ואשר שוקר בחלוקה של עמותת 'חום

להודיע שיש לי בבית 
שקע שבור.

תקע, לאן אתה 
מתקשר?

ל ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ַמְקִּפיִדים ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ַּבַחְׁשמַָ

חשמל זה לא משחק ילדים!

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו ְּבָּיַדִים ְרֻטּבֹות.   ָאסּור ָלֶגֶׁשת ְלַמְכִׁשיֵרי ַחְׁשמַָ

ל ְּפגּוִמים.   ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמְכִׁשיֵרי ַחְׁשמַָ

  ַּכֲאֶׁשר מֹוִציִאים ֶּתַקע ִמֶּׁשַקע - ַמִּניִחים ָיד ַאַחת ַעל ִמְכֶסה 
    ַהֶּׁשַקע ּוַבָּיד ַהְּׁשִנָיה מֹוְׁשִכים ֶאת ַהֶּתַקע.

הֹוִרים    ִאם ְמַגִּלים ַּבַּבִית ֶׁשַקע ָׁשבּור אֹו ָּפגּום - ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָ
    ְלַהְזִמין ַחְׁשְמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְּקנֹו.

  ַּכֲאֶׁשר עֹוְבִדים ִעם ֶּכֶבל ַמֲאִרי ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשַהֶּכֶבל ָּפרּוׂש  
    ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה ְוֶׁשֵאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול. ּוְבָכל ִמְקֶרה, ְלִהְׁשַּתֵּמׁש

    ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

  ְלֵׁשם ְׁשִמיָרה ַעל ְּבִטיחּות ַהְּיָלִדים ְּכַדאי ְלַהְתִקין ַעל ַהְּׁשָקִעים 
    ִמְכִסים ְמֻיָחִדים ֶׁשֵאיָנם ְמַאְפְׁשִרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶּׁשַקע.



הילד שלך כבר בסמארטפון?

חודש 
מתנה!
למצטרפים עכשיו

 עם אינטרנט רימון פשוט וקל
להיות הורים גם בסלולרי. 

בדור הזה הילדים נמצאים בסלולרי. מהיום גם את יכולה 
להיות שם בשבילם, לתת להם הגנה מלאה בכל מקום 
שהם נמצאים, כי חשוב לך יותר מהכל שהם יהיו בטוחים.

חייגו עכשיו: 1-800-222-234
או חפשו 'רימון סלולרי' בגוגל

ההטבה למצטרפים במוקד בלבד. האפליקציה תומכת במכשירי אנדרואיד 
מגרסה 4.0 ומעלה. אינטרנט רימון ח.פ. 514256437
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מאת: פישל רוזנפלד

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את 
כחלון,  משה  האוצר,  שר  של  החוק  הצעת 
'מענק  לקבלת  הקלות  בעניין  ורשות המסים 
בעלי  הוריות,  חד  משפחות  לטובת  עבודה' 
במטרה  זאת  העצמאים,  וציבור  מוגבלות 
החוק  להצעת  הכלכלי.  מצבן  את  לשפר 
הפרטיות  החוק  הצעות  מוזגו  הממשלתית 
לוי, אורי  גפני, מיקי  של חברי הכנסת משה 
המהלך  עזריה.  ורחל  אלאלוף  אלי  מקלב, 
מקרב  הזכאים  מספר  את  להגדיל  עתיד 
ועלותו  איש  בכ-55,000  אלו  אוכלוסיות 

נאמדת ב-130 מיליון ₪.
בעקבות עבודה מעמיקה שנעשתה ברשות 
את  שתרחיב  החוק  הצעת  גובשה  המסים, 
הזכאות בקרב האוכלוסיות הללו ותקל עליהן 
באופן משמעותי את קבלת המענק. התיקונים 
מענקים  על  לחול  עתידים  בחוק  המוצעים 
והם  ואילך   2016 המס  שנת  בגין  שישולמו 
ולתמיכה  תעסוקה  לעידוד  למדיניות  ביטוי 

בעובדים בעלי הכנסות נמוכות.
עיקרי השינויים שאושרו:

הואיל   – הורית  חד  במשפחה  הורה 
כלכליים  קשיים  יש  הוריות  חד  ולמשפחות 
ביחס  גבוהה  עוני  בתחולת  המתבטאים 
בין  הנובעים  מפרנסים,  שני  עם  למשפחה 
היתר מעבודתם במשרה חלקית בשל הצורך 
ההקלות  במסגרת  הוצע  בילדים,  לטפל 
את  להרחיב  "ידיד",  עמותת  עם  שגובשו 
המזכה  הממוצעת  החודשית  ההכנסה  טווח 
זכאים  להיות  להם  לאפשר  ובכך  במענק 
כ-35,000  לגבי  יחולו  השינויים  למענק. 
הורים במשפחות חד הוריות, גבר או אישה, 

שהילדים נמצאים בחזקתם.
הורית  חד  במשפחה  עובד  הורה  לגבי   *
שלו עד שני ילדים, טווח ההכנסה יורחב ל: 
1,270 – 9,420 ₪, )במקום 2,060 – 6,220 

.) ₪
הורית  חד  במשפחה  עובד  הורה  לגבי   *
ההכנסה  טווח  ומעלה,  ילדים  שלושה  שלו 
יורחב ל: 1,270 – 11,500 ₪, )במקום 2,060 

.)₪ 6,820 –
לפני  החודשי,  המענק  סך  של  דוגמאות 
המענק  )סכום  ולאחריו:  המוצע  התיקון 
ההכנסה,  טווח  במרכז  ניתן  ביותר  הגבוה 
העבודה  במעגל  השתלבות  לעודד  במטרה 

ולסייע לבעלי רמות שכר נמוכות(
לפני  החודשי,  המענק  סך  של  דוגמאות 
המענק  )סכום  ולאחריו:  המוצע  התיקון 
ההכנסה,  טווח  במרכז  ניתן  ביותר  הגבוה 
העבודה  במעגל  השתלבות  לעודד  במטרה 

ולסייע לבעלי רמות שכר נמוכות(
יובהר כי גובה המענק בפועל יכול להיות 
שונה מהסכומים המובאים לעיל, עקב קיום 
הכנסות נוספות שאינן הכנסות משכר עבודה.

 לצמצם את הפערים

בחקיקה  לתקן  הוצע   – מוגבלות  בעלי 
מוגבלות,  בעלי  לעובדים  ביחס  בחוק  עיוות 
מכוח  מותאם  מינימום  שכר  להם  שנקבע 
זכאים  שיהיו  כך   ," מינימום  שכר  "חוק 
מלאו  ולא  ילדים  להם  אין  אם  גם  למענק 
בעלי  העובדים  המס.  בשנת  שנים   55 להם 

המוגבלות יוכלו ליהנות מהמענק גם ברמות 
לכלל  ביחס  בחוק  הקבועות  הגבוהות  שכר 

האוכלוסייה.
המענק  את  לקבל  צפויים   – עצמאים 
במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב כיום, 
כזיכוי  המענק  את  מקבלים  עצמאים  לפיו 
שנים  ארבע  פני  על  בפריסה  שלהם  מהמס 
המענק  יתרת  מועברת  החמישית,  ובשנה 
שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 
25%. ברשות המסים מעריכים כי השינוי של 
כיום  ממס  מזיכוי  לעצמאים  התשלום  אופן 
את  להגדיל  צפוי  כמוצע,  ישירה  להעברה 
אחוזי המימוש למענק עבודה בקרב עצמאים 
בכ-20,000 עצמאים חדשים. ועדת הכספים 
פולקמן,  רועי  ח"כ  של  הצעתו  את  אישרה 
השנים  עבור  לעצמאים  התשלומים  לפיה 
החוקי  מהמצב  הנובעים   2015  –  2012
הקודם, יוקדמו לינואר 2017, במקום המועד 
יולי  ב-15  המקורית  החוק  בהצעת  שנקבע 

.2017
בין  מוצעים,  למענק  הזכאים  כלל  לטובת 
עבודה  מענק   – האחת  הקלות:  שתי  היתר, 
בתשלום  ישולם   ₪ מ-800  הנמוך  בסכום 
ולא  בחוק  הקבוע  הראשון  במועד  אחד 
המועדים  יקוצרו  בנוסף  היום.  כמו  בפריסה 

לקבלת תשלומי מענק עבודה.
"הצעת  כחלון,  משה  האוצר,  שר  לדברי 
משרד  למדיניות  ביטוי  היא  שאושרה  החוק 
החברתיים- הפערים  את  לצמצם  האוצר 

כלכליים ולעודד את שילובן של אוכלוסיות 
אלו במעגל העבודה, תוך מתן סיוע מהמדינה. 
עלינו לוודא שאנשים היכולים לעבוד, יעשו 

זאת ויתפרנסו בכבוד".
אשר,  משה  המסים,  רשות  מנהל  לדברי 
את  להגדיל  העת  כל  פועלת  המסים  "רשות 
בפרט  הפוטנציאלים,  הזכאים  של  מספרם 
המענק,  בכספי  שנעזרות  אוכלוסיות  בקרב 
נוקטת  הרשות  זאת,  לצד  היום-יומי.  לקיום 
כי  להבטיח  כדי  ומגוונים  רבים  בצעדים 
הזכאים למענק אכן יממשו את זכאותם וייהנו 

ממענק כספי של עד אלפי שקלים בשנה.

ועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני אישרה את הצעת 
החוק של שר האוצר משה כחלון ורשות המסים הכוללת 

שורת הקלות לקבלת 'מענק עבודה', לבעלי מוגבלות 
ולציבור העצמאים • עלות המהלך נאמד ב-130 מיליון ש"ח

ועדת הכספים העבירה שורת 
הקלות לבעלי מוגבלויות 

למען הזכאים. ח"כ גפני
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הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 
03-5775473

tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
מוקד סיוע להשגת התחייבויות )טופס 17( 

“חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים 
עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין 

נותני השירותים של הקופה או מטעמה” 

 )מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי(

ביקשתם טופס 17 
עבור שירות רפואי הניתן ב’מעיני הישועה’ 

ובקשתכם נדחתה? 
פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם 

לממש את זכויותיכם!

בס”ד
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שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בס“ד

אירוע אישי עד 600 איש!
חדש

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, מספר 1 בשביעות רצון !
רק כמה חודשי פעילות, אחרי עשרות

אירועים מושקעים ואלפי אורחים מרוצים.
סיפור ההצלחה שלנו פשוט: שביעות רצון!

המקום, המיקום, האוכל, השירות  
והאווירה המיוחדת הפכו את מייפל

בס"ד לסיפור הצלחה.

בעבודת צוות גדול ומקצועי שהולך איתי
כבר שנים רבות, נפיק גם עבורכם

אירוע מושלם עד 600 איש 
בטעם וסיגנון אישי לפי בחירתכם.                                                                    

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.

נותרו 
תאריכים
אחרונים 
לפני פסח!

מחירי הכרות 
מיוחדים!
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מאת: אלי שניידר

הכנסת,  במליאת  השבוע  שנשא  בנאום 
ראש  את  אייכלר  ישראל  ח"כ  הפתיע 
הממשלה וחברי סיעת הליכוד, כאשר הציג 
התנועה  על  ז'בוטינסקי  זאב  שכתב  מאמר 

הרפורמית.
"ישנם אנשים ותאגידים שנקלעו לחדלות 
את  שפשטו  ותנועות  אנשים  ויש  פירעון 
הריפורמי  החורבן  זה  האידיאולוגית.  הרגל 
פושטי הרגל האידאולוגי שסוחפים אתם את 

המישטר החילוני לעידוד ההתבוללות.
לו  קראו  בוורשה,  סופר  היה  "היה 
פרסם  הוא  ב-1932  ז'בוטינסקי.  זאב 
שם  אידנטום".  "ריפארם  ביידיש  מאמר 
בבירור,  יודע  אני  אחד  "דבר  כותב:  הוא 
ענפיה,  כל  עם  הרפורמית,  התנועה  שכל 
מבחינה  והבריטית,  האמריקאית  הגרמנית, 
שייך,  אני  לבטלה.  ברכה  היא  היסטורית 
אומר ז'בוטינסקי, לדור שעומד רחוק מאוד 
ורציונלית.  רגשית  מבחינה  בדת  מעיסוק 
בעולם האורתודוקסי יש הרבה דברים שאני 
אמורים  היו  הריפורמים  לכן  אוהב.  לא 
מאוד  קשה  אבל,  סימפתיה.  אצלי  למצוא 

להרגיש סימפתיה לדבר שאין בו ממש.
לדבר  סימפתיה  להרגיש  מאוד  "קשה 
לא  הוא  וחיות.  קיום  זכות  שום  לו  שאין 
ואינו  היהודי,  העם  בפיתוח  תפקיד  משחק 
כך  בולים",  אסיפת  כמו  מ"הובי",  יותר 
זו  שלהם  היחיד  "הרעיון  ז'בוטינסקי.  אמר 
ההתבוללות. אם הרפורמים לא היו קושרים 
הנמוך  הרעיון  עם  שלהם  הרעיונות  את 
והפחדני של התאבדות של עם והתבוללות, 
אז אולי היה נתפס הרעיון החדשני. אבל שום 
תכונה לא יכולה להצדיק אותה או לעזור לה 
התבוללות,  הם  שלה  והמהות  כשהשורש 
היא  הריפורמה  של  התמצית  אסימילציה. 
את  ולספוג  הזרים  העמים  בין  להתערבב 

התרבויות שלהם".

 תורמים רק להתבוללות

אייכלר המשיך: "ואני שואל, אדוני ראש 
בדרכו  הדוגלים  הליכוד  ואנשי  הממשלה 
מה  מבינים  לא  אתם  למה  ז'בוטינסקי,  של 
חרדי.  היה  לא  שהוא  ז'בוטינסקי,  שהבין 
הקומוניסטים  התנועות  שלעומת  ידע  הוא 
והבונדיסטים, שהשפיעו על העם. הריפורם 
תורם רק להתבוללות. הוא התנגד טוטאלית 
לריפורמים כי הוא ידע את התוצאה האנטי 
לאומית שלה. גם בזמן נשיאותו של הנשיא 

שבארצות-הברית  דיבר  הוא  הרצוג  חיים 
מתחוללת שואה שקטה של ההתבוללות.

למה  הממשלה,  ראש  את  שואל  "ואני 
אתה נותן לגיטימציה בשם ממשלת ישראל 
לא  אני  הרפורמים.  של  קרתא  לנטורי 
אורתודוכסים  שאינם  היהודים  שכל  מאמין 
בכותל  ליצור  רוצים  בארצות-הברית 
את  להכליל  אסור  דת.  מלחמת  המערבי 
ב"נטורי  בארצות-הברית  המתבוללים  כל 
קרתא" של הארגונים הרפורמיים, שיושבים 
זוכים  הרפורמים  דת.  מלחמת  ורוצים  פה 
חוקי  בשוחד  משחדים  שהם  הכסף  ידי  על 
גורמי השלטון. החל מבתי המשפט  את כל 
בנסיעות,  בפריימריז,  הממשלה  חברי  ועד 
בטיולים. יש חברי כנסת שמתפרנסים הרבה 

שנים מהם.
"תארו לעצמכם שנהג יגיד אני אבטא את 
מיד  אותם.  מבין  כפי שאני  חוקי התחבורה 
השוטר יקנוס אותו. אמרתי שאם יבוא אדם 
לבית חולים ויגיד: אני רוצה לעשות ניתוח 
בלי הרדמה או עם תרופות אחרות. אני לא 
זה  יגידו  הקונבנציונאלית.  בתרופה  מאמין 
חולה נפש, שרוצה ניתוח בלי הרדמה. ברור 

שאי אפשר לעשות ניתוח כזה.

 מסכנים את היהדות שלהם

העולם  באש.  משחקים  המערבי  "בכותל 
הנוצריות  בכנסיות  פיצוץ  מפני  חרד  כולו 
בעיר העתיקה ושומרים על הסטטוס-קוו שם 
במשך מאות שנים. אין מוסלמי אחד בעולם 
שיעיז לנסות לשנות את סדרי התפילה באל 
אקצה. איך הממשלה הזאת נותנת יד להכריז 
על מלחמת דת במקום המקודש ביותר? זאת 
האנשים  של  אידיאולוגית  פירעון  חדלות 

שמדברים בשם ז'בוטינסקי.
החילוני  הציבור  איפה  מבין  לא  "אני 
שלהם.  היהדות  את  שמסכנים  הכללי, 
היהדות החרדית הרי לא תיבהל ולא תתבולל 
היהדות  דווקא  אבל  הרפורמים.  בגלל 
שהילדים  שרוצה  והחילונית,  המסורתית 
האומות,  בין  יתבוללו  לא  שלהם  והנכדים 
למה הם נכנעים לריפורמים. הם הרי רואים 
בארצות-הברית  גרמה  שהרפורמה  איך 
לכזאת התבוללות. אתם צריכים להיות אלה 
שמונעים התבוללות, כפי שבן גוריון הבין, 
להתנהל  צריכים  היהודית  הדת  ענייני  שכל 
והנכדים,  שלכם  הילדים  למען  כהלכה. 
תשמרו שכל הדברים הנוגעים לדת היהודית, 
פי  על  יתנהלו  והכשרות  מקוואות  כולל 

ההלכה".

ח"כ ישראל אייכלר 
עלה השבוע לנאום 
במליאת הכנסת, 

והפתיע את הנוכחים 
עם ציטטות ממשנתו 

של ז'בוטינסקי 
אודות הרפורמים 
 "למה אתם לא 
מבינים את מה 

שהבין ז'בוטינסקי, 
שלא היה חרדי", 

שאל אייכלר
הפתיע את הכנסת. אייכלר )צילום: יונתן סינדל, פלאש 90(

ביום רביעי ו' באדר ב' (16.3)
בשעה 20:30 בפתח תקוה

לפרטים והרשמה: רבקי  052-7149007

המפגש יתקיים

"פשטו את הרגל 
אידאולוגית"
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סעודה כיד המלך
והעיר שושן צהלה ושמחה

אורה ושמחה

ברוך מרדכי היהודי

וגם חרבונה זכור לטוב

וגם חרבונה זכור לטוב

משנכנס אדר מרבים בשמחה
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אפריילך פוריםמשלוח מנות

ששון
כן תהיה לנו

אורה ושמחה

מרדכי

תחפושות

פורים

חדש!
מועדון הטבות ייחודי

בתוקף עד 26.3.16 או עד גמר המלאי     מלאי מינימלי: 500 יחידות     אין כפל מבצעים והנחות     לא כולל כרטיסי DEBIT ,FREE ורכש.     התמונות להמחשה בלבד.     לאומי קארד/בית העסק רשאים 
להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המבצע/המוצרים/האספקה באחריות בית העסק בלבד.     מימוש ההטבה מותנה במסירת השובר הכולל את פרטי הלקוח, מימוש אחד ללקוח, הטבה 

זו אישית ואינה ניתנת להעברה.
www.leumi.co.il/dor-ledor פרטים מלאים בסניפי לאומי ובאתר

לפרטים מלאים ולהצטרפות חייגו 5522* או היכנסו לאחד מסניפי לאומי

30 ₪ הנחה בקנייה מעל 100 ₪
על כל התחפושות והאביזרים ברשת

הטבה בלעדית
לחברי מועדון



בפתח-תקוה20        א' באדר ב' תשע"ו 1211/3/16

דואגים לבריאות 
בית המורה - בית יעקב חברה 

לגורמי הבריאות המובילים ותקיים 
ערב בריאות לנשות בני ברק

מאת: מנדי כץ

מאות מנשות העיר בני ברק 
נשים  בערב  להשתתף  צפויות 
מרתק לקידום נושא הבריאות, 
המורה-בית  'בית  שיקיים 
הרב  ע"ש  סמינר  שע"י  יעקב' 

שצ'רנסקי.
בה'  ייערך  הנשים  ערב 
משואות  באולמי  ב'  אדר 
תוכלנה  ובמסגרתו  ברק,  בבני 
להרצאות  להאזין  הנשים 
הבריאות  בנושאי  מקצועיות 
בין  פעולה  משיתוף  כחלק 
לבין  יעקב  המורה-בית  בית 
עיריית בני ברק, מרכז בריאות 
ירושלים,  הדסה  האישה  לב 
מעייני  בי"ח  מכבי,  קופ"ח 
הישועה ומרכז מידע לבריאות 

האישה. 
יעקב,  בית   – המורה  בבית 
נושאי  לקידום  רב  דגש  ניתן 
החינוך.  במערכת  הבריאות 
בבית  נערכים  שנים  מזה 
קורסים  יעקב,  המורה-בית 
למורות  הבריאות  בנושאי 

שיפעלו  מנת  על  וגננות 
הבריאות  נושא  להטמעת 

בתוכנית הלימודים. 
צפויות  שבו  הנשים  בערב 
מתושבות  מאות  להשתתף 
העיר, יועבר שיעורו של הגאון 
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול 
של  הרצאה  כמו"כ  שליט"א. 
מנהל  סורקין  אליהו  פרופ' 
מעייני  בבי"ח  נמרץ  טיפול 
הרפואה  ומבכירי  הישועה 
של  הרצאתה  וכן  בישראל, 
בנושא  נוישטט  הרבנית 
של  ותפקידה  האישה  בריאות 

אם יהודית. 
הערב  של  האמנתי  בחלק 
סטנד  ממופע  הנשים  תהננה 
למברסקי,  ר.  גב'  של  אפ 
מסדנה  וכן  אדר,  חודש  לרגל 
חווייתית בנושא בישול בריא, 

אותו תעביר הגב'. נ. ונינטר. 
המורה-בית  "בבית 
רבה  חשיבות  רואים  יעקב, 
הבריאות  נושאי  בהטמעת 
ועורכים  הלימודים,  במערכת 
בנושא. והשתלמויות   קורסים 

רבע מיליון ש"ח פיצוי לחרדי 
בן 73 בגין תאונת דרכים

במסגרת פסק דין שניתן בימים אלה קיבל י' חרדי בן 73, מאזור ירושלים 
באמצעות עו"ד אלי מאור מחברת הביטוח "כלל", סכום של כ- רבע 

מיליון ש"ח בגין תאונת דרכים

מאת: אלי שניידר

נפגע בתאונת דרכים לפני  ירושלים בן 73,  י' חרדי מאזור 
השכונתית  למכולת  בדרך  רגל  הולך  היותו  במהלך  כשנתיים 
ירושלים, עת רכב פגע בו במהלך חצייתו את הכביש  באזור 

והוא נפגע ונחבל ברגלו השמאלית.
לאחר התאונה הגיע י' לביה"ח הדסה בירושלים, שם אובחן 
בצילומי הדמיה, שבר בירך שמאל, והוחלט על ידי הרופאים 
שם כי השבר בתזוזה וכי יש לבצע ניתוח לקיבוע השבר, ורגלו 
כחודש  למשך  בגבס  הושמה  הניתוח  ולאחר  קובעה,  א'  של 

ימים. 
וסיים  אורטופדיה  חוץ  במרפאות  המעקב  סיים  שי'  לאחר 
אלי  לעו"ד  י'  פנה  פיזיותרפיה,  טיפולי  של  אחת  סדרה 
רפואית  רשלנות  של  בתביעות  המתמחה  ברק,  מבני  מאור 
ותאונות דרכים ועבודה, ועו"ד מאור לאחר איסוף המסמכים 
כתב  והגיש  מיהר  א',  של  המתקדם  גילו  ונוכח  הרלבנטיים 
תביעה מנומק לבית המשפט השלום בירושלים, שאליו צורפה 
בתחום  ביהמ"ש  מטעם  רפואי  מומחה  למינוי  דחופה  בקשה 
העניין,  שבנסיבות  בקשה  וכן  נכותו,  לקביעת  האורטופדי 
שכר טרחתו של המומחה הרפואי שימונה ישולם ע"י חברת 

הביטוח במלואו !
חברת  הסכימה  הצדדים,  של  הדין  עורכי  בין  מו"מ  לאחר 
הביטוח כלל לבקשה למינוי מומחה ולתשלום שכר טרחתו של 
וידוע, שבדק  ומונה אורטופד פרופ' מוכר  ידה,  המומחה על 
את י' והעריך כי נותרה לו נכות אורטופדית לאחר הניתוח בשל 

ירך שמאל הקשורה  הגבלה קלה עד בינונית בתנועות מפרק 
לתאנת הדרכים שעבר.

עם קבלת חוות הדעת הרפואית, טען י' באמצעות עו"ד אלי 
היה  התאונה  במועד  המתקדם,  גילו  חרף  כי  היתר  בין  מאור 
עצמאי לחלוטין ולא היה זקוק לעזרה ואף התגורר בבית דירות 

משותף ללא מעלית וללא קושי בטיפוס במדרגות או בכלל.
כן נטען כי לאחר התאונה ובשל הפגיעה שנגרמה לו בתאונת 
הדרכים בירך שמאל, נגרמה לי' פגיעה תפקודית של ממש, וכי 
יזדקק לעזרה ביתית בעיקר בעבודות הבית הקשות, עזרה  י' 

לה לא נזקק קודם לתאונה. 
לאחר הליכי מו"מ ממושכים בין עורכי הדין של הצדדים, 
נחתם הסדר פשרה שהוגש לאחרונה לאישור בית משפט השלום 

הסכימה  דין, שבמסגרתו   כפסק  כלל, בירושלים 
הפוגע,  הרכב  נהג  של  הביטוח  חברת 

התובע  את  לפצות  פשרה,  לצורכי 
בסכום של כ- 1/4 מיליון ש"ח, בגין 

תביעתו שהוגשה לבית המשפט.
בהסדר  המדובר  כי  להדגיש  יש 
ביותר,  לגבוה  הנחשב  פשרה 
לא  רב,  זמן  מזה  שי'  בכך  בהתחשב 

רפואיים  לטיפולים  יותר  נזקק 
וכן  מהתאונה,  הנובעים 

בגילו  בהתחשב 
במועד  המתקדם 

סיום התביעה.
עו"ד אלי מאור



הנכם מוזמנים 
לכנס הכרות עם 

 גני הילדים העירוניים 
ביום ראשון, 20.3.16 

בשעה 20:00 
באולם שרת, 

רח' חיים עוזר, 
בניין העירייה

במפגש יוצגו סדרי היום 
בגן הילדים, הפעילות בגן, 

תוכניות הלימודים ועוד.

בהשתתפות: 
 עו"ד איציק ברוורמן, 

ראש העיר וראש מינהל 
החינוך.

 רמי הופנברג, 
מנהל מינהל החינוך.
 מאירה קרישבסקי, 

מ"מ מנהלת אגף גני ילדים.
מפקחות משרד החינוך, 

פסיכולוגית שפ"ח 

נשמח לראותכם

הכרות 
עם גני 

הילדים
להורי 

ילדי גן 
טרום 
טרום 
חובה

פלאפל בר כוכבא
למהדרין מן המהדרין בהשגחת בד"ץ מישקולץ

בלבדהכל ב-10
&

בר כוכבא 35, פ"ת, 077-4024036

לחוויה זולה ומהנה...שווה לצאת עם כל המשפחה 

מנה פלאפל, סלטים, וצי'פס 
חופשי חופשי עד שתשבעו...

כוס לימונדה טבעי חינם
בקניית מנה

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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ימים של טרור
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מאת: אלי שניידר

שלישי  ביום  אירעו  פיגועים  שלושה 
האחרון בשעות אחר הצהרים, בזה אחר זה.

האירוע הקשה ביותר היה באזור נמל יפו: 
אדם אחד נרצח ותשעה נפצעו, ארבעה מהם 
קשה, במתקפת טרור באזור נמל יפו. המחבל 
הפלסטיני נורה בידי שוטרים לאחר מרדף בין 
המכוניות בטיילת הרברט סמואל. מהמשטרה 
המחבל  זירות:  בשתי  דקר  המחבל  כי  נמסר 
כך  ואחר  הנמל,  באזור  אדם  בני  כמה  פצע 
המשיך לכיוון מסעדת מנטה ריי, שם המשיך 
לא  שנמלט.  לפני  ושבים,  עוברים  לדקור 
הרחק משם, יש לציין, שהה באותה שעה סגן 
פרס  במרכז  שביקר  ביידן,  ג'ו  ארה"ב  נשיא 

לשלום ביפו.
ופרמדיקים  חובשים  כי  מסרו  ממד''א 
העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 10 
ארבעה  קשה,  במצב  ארבעה  בהם  פצועים, 
בינוני ושניים קל. הזירה הייתה למעשה נתיב 
מטרים,  מאות  לאורך  המחבל  של  הריצה 

שהוכתמו לסירוגין בשלוליות של דם.
האירוע  זירת  באזור  כי  נמסר  מהמשטרה 
מנת  על  האזור  את  סרקו  גדולים  "כוחות 

לשלול המצאות של מחבל נוסף".
לחבוט  שניסה  סיפר  ראייה,  עד  יוסף, 
צעיר  "המחבל,  אלומיניום.  מוט  עם  במחבל 
עם קפוצ'ון, בא מכיוון נמל יפו", סיפר. "כבר 
ברחבה של הטיילת הוא קפץ על זוג תיירים. 
לברוח  ניסתה  דקירות,  כמה  קיבלה  האישה 
ונפלה. הוא המשיך לדקור את הגבר והמשיך 
שלי.  באוטו  הייתי  ברגל.  צעיר  בחור  לדקור 
רצתי אליו, לקחתי את המוט ברזל ונתתי לו 

בגב. הוא ניסה לדקור אותי וברח".

 שני שוטרים נפצעו בירושלים

זמן קצר לפני כן, נפצעו שני שוטרים, אחד 
ירי  באורח קשה מאוד והשני בינוני, בפיגוע 
הפרחים  שער  ליד  פלסטיני  מחבל  שביצע 
כוחות  ידי  על  חוסל  המחבל  בירושלים. 
הביטחון במהלך מרדף אחריו. הפצועים פונו 

לבית החולים הדסה עין כרם.
בכוח  ירה  המחבל  כי  מסרו  מהמשטרה 
שפעל ברחוב צלאח א-דין ופגע בשוטר: "כוח 
המחבל.  אחרי  רדפו  מג"ב  ולוחמי  משטרה 
במהלך הימלטותו ביצע ירי ופצע שוטר נוסף. 
בזירה  המחבל.  את  נטרל  בירי  שהגיב  הכוח 

נתפס נשקו מסוג קרל גוסטב". 
סרקו  רבים  ושוטרים  מיוחדים  כוחות 
התקבל  לא  המשטרה  פי  על  ברחוב.  חנויות 
מידע קונקרטי על אודות סייענים או חשודים 
נוספים, אולם בשל חומרת האירוע מתבצעות 

סריקות נרחבות.
כי  עדכנו  כרם  עין  הדסה  החולים  מבית 
שוטר בן 49 הובהל במצב קשה מאוד, והוא 
 31 בן  שוטר  חיים.  ובסכנת  מורדם  מונשם, 
נפצע בינוני והוא בהכרה. כונן מד"א שהגיע 
גברים  שני  "ראיתי  מסוודה:  דיאא  למקום, 
אחד  העליון.  גופם  בפלג  ירי  מפצעי  שסבלו 
מבנה.  בתוך  היה  והשני  אלינו  בסמוך  היה 
פינוי  כדי  ותוך  לאמבולנסים  אותם  הכנסנו 
לבית חולים הענקנו להם טיפול רפואי מציל 

חיים".
החולים  בבית  הטראומה  מערך  מנהל 
כי  מסר  ריבקינד  אבי  פרופ'  כרם,  עין  הדסה 
"הפצועים עברו בירור הדמייתי שכלל סי.טי 
טיפול  ביחידת  בהשגחה  אחד  כרגע  ראש. 
ולהמשך פעולות  והשני בדרך לטיפול  נמרץ 
כירורגיות. לאחד מהם נשקפת סכנה לחיים. 
השני יצא מכלל סכנה. הם סובלים מפגיעות 
ירי, אנחנו רואים את הקליעים. פגיעה חודרת 
עם  והראש. אחד מהם מדבר  הצוואר  באזור 

משפחתו".
סיפר:  הפיגוע,  למקום  סמוכה  חנות  בעל 
"שמענו הרבה ירי. חשבנו רימוני הלם, בדקה 
הראשונה לא ראינו מה קורה ואחר כך ראינו 
ישר  דקות.   3-2 כמעט  במשך  ירי  ושמענו 
אחר כך אמרו לנו להיכנס פנימה. כשיצאנו, 
ראינו הרבה שוטרים מכל מקום יורדים למטה 
על  היה  והוא  שנפגע  שוטר  שיש  לנו  ואמרו 
היו פה הפגנות אבל  זה דבר חמור.  הרצפה. 
זו פעם ראשונה שאנחנו עדים לירי ברחוב". 

 אברך חרדי נדקר בפתח תקווה

זמן קצר לפני כן, נפצעו שני שוטרים, אחד 
ירי  באורח קשה מאוד והשני בינוני, בפיגוע 
הפרחים  שער  ליד  פלסטיני  מחבל  שביצע 
כוחות  ידי  על  חוסל  המחבל  בירושלים. 
הביטחון במהלך מרדף אחריו. הפצועים פונו 

לבית החולים הדסה עין כרם.
בכוח  ירה  המחבל  כי  מסרו  מהמשטרה 
שפעל ברחוב צלאח א-דין ופגע בשוטר: "כוח 
המחבל.  אחרי  רדפו  מג"ב  ולוחמי  משטרה 
במהלך הימלטותו ביצע ירי ופצע שוטר נוסף. 
בזירה  המחבל.  את  נטרל  בירי  שהגיב  הכוח 

נתפס נשקו מסוג קרל גוסטב". 
סרקו  רבים  ושוטרים  מיוחדים  כוחות 
התקבל  לא  המשטרה  פי  על  ברחוב.  חנויות 
מידע קונקרטי על אודות סייענים או חשודים 
נוספים, אולם בשל חומרת האירוע מתבצעות 

סריקות נרחבות.
כי  עדכנו  כרם  עין  הדסה  החולים  מבית 
שוטר בן 49 הובהל במצב קשה מאוד, והוא 
 31 בן  שוטר  חיים.  ובסכנת  מורדם  מונשם, 
נפצע בינוני והוא בהכרה. כונן מד"א שהגיע 
גברים  שני  "ראיתי  מסוודה:  דיאא  למקום, 
אחד  העליון.  גופם  בפלג  ירי  מפצעי  שסבלו 

מבנה.  בתוך  היה  והשני  אלינו  בסמוך  היה 
פינוי  כדי  ותוך  לאמבולנסים  אותם  הכנסנו 
לבית חולים הענקנו להם טיפול רפואי מציל 

חיים".
החולים  בבית  הטראומה  מערך  מנהל 
כי  מסר  ריבקינד  אבי  פרופ'  כרם,  עין  הדסה 
"הפצועים עברו בירור הדמייתי שכלל סי.טי 
טיפול  ביחידת  בהשגחה  אחד  כרגע  ראש. 
ולהמשך פעולות  והשני בדרך לטיפול  נמרץ 
כירורגיות. לאחד מהם נשקפת סכנה לחיים. 
השני יצא מכלל סכנה. הם סובלים מפגיעות 
ירי, אנחנו רואים את הקליעים. פגיעה חודרת 
עם  והראש. אחד מהם מדבר  הצוואר  באזור 

משפחתו".
סיפר:  הפיגוע,  למקום  סמוכה  חנות  בעל 
"שמענו הרבה ירי. חשבנו רימוני הלם, בדקה 
הראשונה לא ראינו מה קורה ואחר כך ראינו 
ישר  דקות.   3-2 כמעט  במשך  ירי  ושמענו 
אחר כך אמרו לנו להיכנס פנימה. כשיצאנו, 
ראינו הרבה שוטרים מכל מקום יורדים למטה 
על  היה  והוא  שנפגע  שוטר  שיש  לנו  ואמרו 
היו פה הפגנות אבל  זה דבר חמור.  הרצפה. 

זו פעם ראשונה שאנחנו עדים לירי ברחוב".

 דרעי ביקר את הפצוע

דרעי  אריה  ח"כ  הפנים,  ושר  ש"ס  יו"ר 
פיגוע הדקירה  ביקר אתמול בערב את פצוע 

המאושפז בביה״ח בלינסון.
לקיוסק  נכנס  הפצוע, אברך חסיד ברסלב, 
ברחוב הברון הירש בפתח תקווה והותקף על 
שהתעשת  האברך  בסכין.  חמוש  מחבל  ידי 
מידי  הסכין  את  חטף  רבה,  תושיה  וגילה 
המחבל  את  ודקר   – פצוע  בעודו  המחבל, 
מאחר  בהרבה,  גדול  אסון  מנע  בכך  למוות. 

והחנות הייתה מלאה.
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אדם נרצח ו-12 נפצעו בשורה של פיגועי טרור שאירעו אחד 
אחרי השני במקומות שונים בארץ  יפו: אדם נרצח ותשעה 
  נוספים נפצעו בפיגועי דקירה בשתי זירות סמוך לנמל יפו

פתח תקווה: אברך חרדי נדקר, אך הצליח להשתלט על המחבל 
ולנטרל אותו  ירושלים: שני שוטרים נפצעו קשה בפיגוע 
  ירי, לאחר שמחבל פתח באש לעברם ליד שער הפרחים
ביום רביעי: פצוע קשה בפיגוע משולב ירי ודריסה בירושלים ימים של טרור

ח 
פת

קווה
ת

פו
י

"האברך  דרעי:  אמר  ביקורו,  לאחר 
התנהג בגבורה. הוא סיפר לי כיצד נדקר 
בירושלים  בפיגועים  התעניין  ובעיקר 
קשה  יום  זה  הפצועים.  ובמצב  וביפו 
בפ"ת,  בודדים  של  פיגועים  מאד, 
להתמודד  חייבים  כולנו  ויפו.  ירושלים 
שהתמודדנו  כפי  שנצליח  ספק  לי  ואין 
מאלה.  קשים  פיגועים  ימי  עם  בעבר 
אנחנו חייבים להמשיך בשגרת החיים".

בתוך כך, במערכת הפוליטית מגיבים 
כאשר  שחזר,  הטרור  לגל  בחריפות 
בוצעו  בלבד,  אמש  הצהריים  בשעות 
מפלגת  יו"ר  לדברי  פיגועים.  שלושה 
'ישראל ביתנו', חה"כ אביגדור ליברמן, 
ישראל  ברחבי  הפיגועים  "מתקפת 
של  הישירה  התוצאה  היא  שחווינו 
מדיניות הכלת הטרור של נתניהו ויעלון. 
שצריך,  כמו  בטרור  נילחם  שלא  עד 
הטרור  גמגומים,  ובלי  נחושים  בצעדים 
יילחם בנו, יסלים ויפגע יותר ויותר. אין 
פתרונות קסם למלחמה בטרור – יש דבר 
אחד חד וברור שצריך לעשות: יד ברזל 

בלתי-מתפשרת".
חה"כ  והטכנולוגיה,  המדע  שר 
אמש  קרא  מ'הליכוד'  אקוניס  אופיר 
ואמר  המחבלים  משפחות  את  לגרש 

טרור  מתקפת  תחת  שישראל  "ביום  כי 
לנקוט  חייבים  אנחנו  וברברית,  אכזרית 
צעדים אגרסיביים יותר, ובראשם גירוש 

משפחות הטרוריסטים ללא דיחוי".

 פיגוע משולב בירושלים

בבוקר למחרת, יום רביעי, שראלי כבן 
50 נפצע באורח קשה בפיגוע ירי ודריסה 
לפי  בבירה.  החדש  שכם  לשער  סמוך 
ברובים  חמושים  מחבלים  שני  הדיווח, 
סמוך  ואזרחים  שוטרים  לדרוס  ניסו 
לתחנת הרכבת הקלה. שוטרים זיהו את 
לעברם  ירו  הנשק,  כלי  עם  המחבלים 

ופצעו אותם.
לפני  קצר  שזמן  המחבלים  אלו  היו 
אוטובוס  לעבר  וירו  רכב  בתוך  שהו  כן 
על  מהמקום.  ונמלטו  רמות  בצומת 
לא  וגם  פגיעות  זוהו  לא  האוטובוס 
נמצאו תרמילים בזירת האירוע. בצומת 
חרדה שטופל  נפגע  אותר  הסמוך  רמות 

על-ידי מד"א.
שהיו  נוסעים  כי  נמסר  מהמשטרה 
מאיר  גולדה  בשדרות  אגד  באוטובוס 
נשק  כלי  עם  חשודים  בשני  הבחינו 
ושמעו ירי. אזרח שהבחין בהמולה עצר 
את רכבו, רץ לעבר האוטובוס וירה כדור 
לא  שנמלטו.  חשודים  שני  לעבר  בודד 
זוהו פגיעות באוטובוס ולא היו נפגעים.

מוקמו  שנמלט  רכב  על  דיווח  בשל 
חסימות והחלו סריקות נרחבות. במהלך 
העונה  ברכב  שוטרים  הבחינו  הסריקות 
הרכב  מתוך  הצנחנים.  ברחוב  לתיאור 
החל ירי לעבר מכוניות. השוטרים חתרו 
למגע, ירו לעבר המחבלים ופצעו אותם. 

ברכב נתפסו שני רובים מאולתרים.

מאת: מנדי קליין

ג'ו  הברית  ארצות  נשיא  סגן 
)שלישי(  אתמול  שנחת  ביידן, 
מטרים  מאות  שהה  בישראל, 
בו  ביפו,  הפיגוע  מאזור  בלבד 
במרכז  היה  ביידן  תייר.  נרצח 
פרס לשלום שביפו בעת שאירע 
הפיגוע, וכוחות נשלחו על מנת 

לפנותו מהאזור.
במרכז  שנערך  באירוע 
להתייחס  ביידן  הספיק  פרס 
בין  מדיני  תהליך  לאפשרות של 
ישראל והפלסטינים. "אני מקווה 
יש  לישראל  התקדמות.  שתהיה 
מחויבות  לנו  יש  בלבי.  מקום 
לישראל". הנשיא לשעבר שמעון 
פרס הוסיף: דווקא בתקופה הזו 
ארה"ב.  עם  הידידות  חשובה 
אובמה  ועם  שאיתך  יודע  "אני 
בטרור  להילחם  מנת  על  נעבוד 
כי  תקוותנו  זוהי  ולהשיג שלום. 

לנו ולשכנינו אין אלטרנטיבה".

סגן נשיא ארה"ב 
שהה בסמוך 

למקום הפיגוע 
ביפו  כוחות 
הביטחון נשלחו 
על מנת לפנותו 
מאזור הפיגוע

הכוחות פינו 
את ג'ו ביידן
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ג'ו ביידן ופרס בביקורו הקודם של ביידן )צילום: מארק ניימן, פלאש 90(
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על רקע סערת הכותל הרפורמי בלשכת רה"מ טוענים: פעלנו בתיאום על בסיס סיכומים ברורים  הפרקליטות תבקש 
אורכה של 90 יום מבג"ץ במהלכם ייבחנו דרכים לפתרון הסוגיה  גורם בכיר בליכוד: טרפוד מתווה הכותל הרפורמי 

היה אחד מהסיבות לביטול ביקורו של נתניהו בארה"ב וזאת כדי לא להיקלע לעימות עם הרפורמים בארה"ב

העלאת האגרות נובעת משינויים וייעול במערך הבחינות ובדיקתן שהיה ידוע בסרבולו
מאת: מנדי כץ

ועדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם אישרה את העלאת 
האגרות לבחינות לרבנות ולדיינות, על פי הצעת השר לשירותי 
לרבנות, למשגיחי כשרות  לבחינות  הניגשים  אזולאי.  דוד  דת 
ולשוחטים ישלמו מעתה אגרה של 370 ₪ במקום 325 ₪ עד 
כה והנבחנים לדיינות ישלמו מעתה 524 ₪ במקום 500 עד כה. 
העלאת האגרות באה לממן שינויים מפליגים במערך הבחינות 
מאד  שפגעה  ובסחבת  יעילותו  בחוסר  ידוע  שהיה  ובדיקתן, 

בנבחנים.
האגרות  מתשלום  פטור  מתן  בנושא  ויכוח  התפתח  בדיון 
"מכיוון  אמסלם:  דודי  ח"כ  הוועדה  יו"ר  מיוחדות.  בנסיבות 
סגור,  אלא מדובר במשק  ההנחות,  את  אינו מסבסד  שהאוצר 
אומר  זה   ,10 בדרגה  לעני  מהאגרה  פטור  ניתן  שאם  יוצא 

לא  ואז   ,9 בדרגה  עני  על  גדולה  יותר  אגרה  להשית  שנצטרך 
את  לממן  עני  פחות  שקצת  העני  על  נעמיס  לא  כלום.  עשינו 
חברו העני ממנו. אם האוצר היה משפה לא הייתה בעיה לתת 
בארץ  בחינות ההסמכה  כל  כי  ישפה  לא  האוצר  אבל  הנחות, 
הן כאלה, גם הבחינות של לשכת עוה"ד וגם של לשכת רואי 
החשבון. לכן נקיים דיון עוד חצי שנה. אם יתברר שיש הרבה 

פניות, אולי נבקש עוד תיקון בתקנות".
מנזקקים  למנוע  יהודית  חשיבה  לא  "זו  מקלב:  אורי  ח"כ 
לבקש פטור. מדובר באוכלוסייה חלשה. תעשו רף מאד גבוה 
לקבלת פטור, אבל חייבת להיות אופציה כזו למקרים מיוחדים. 
ואם אדם יושב שבעה ובגלל זה לא הגיע למבחן, לא תחזירו 
לו האגרה ששילם?" עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת: 

"במקרה כזה יהיה פטור מלא, גם במקרה של אשפוז". 
פטור  יהיה  לא  בוועדה  שהתקבל  הנוסח  פי  על  כאמור, 

מתשלום האגרות, אלא במקרים כגון אבלות או אשפוז.
ח"כ רחל עזריה: "אני מברכת על המהלך. בוועדה לפניות 
ציבור שמענו סיפורי אימה. אנשים העבירו חודשים שלמים של 
התעסקות. המשרד לשירותי דת לא מרוויח על האגרות, למרות 

שזו הייתה יכולה להיות הזדמנות לעשות קופה".
השירות  "בשל  דת:  לענייני  המשרד  חשבת  פוני,  סיגלית 
פעמיים  לגשת  לפעמים  נאלצו  נבחנים  בעבר,  שניתן  הגרוע 
לאותו מבחן. השינויים שהמשרד מנהיג יחסכו לאנשים גם את 
הטרחה והמתח וגם כסף. התחייבנו לקצר את תקופת ההמתנה 

לתוצאות מבחן ל-90 יום".
פנחס טננבאום, עוזר הרב הראשי: "התחייבנו שאם תוך שנה 
לא נעמוד ביעד של 90 יום המתנה לתוצאות המבחנים, נוציא 

את הכל החוצה לקבלן חיצוני".
תאריכי הבחינות הקרובות נקבעו לב', ג' ו-ד' בניסן.

מאת: יוסי הכט

הממשלה  ראש  שמשמיע  הטקסטים 
של  בעיקר  הם  האחרון,  בשבוע  נתניהו 
של  גבם  מאחורי  הלכתי  "לא  הבנה.  חוסר 
הכל  לתאם  מנדלבליט  את  החרדים, שלחתי 
מתייחס  נתניהו  בהגינות".  פעלתי  מראש. 
כמובן למתווה הכותל הרפורמי שעומד בעין 
מועצות  של  הנחיותיהם  בעקבות  הסערה 
ביצוע  את  למנוע  התורה  וחכמי  גדולי 

המתווה שאושר בממשלה.
אריה  ש"ס  יו"ר  ביקש  האחרון,  במוצ"ש 
הישיבה  את  לדחות  הממשלה  מראש  דרעי 
המשותפת שאמורה היתה להתקיים למחרת 
וחברי  לישראל  הראשיים  הרבנים  עם  היום 
אין  להבנות,  להגיע  סיכוי  אין  "אם  הכנסת: 

טעם לקיים פגישה", אמר דרעי.
במקומה.  הממשלה  ראש  של  התמיהה 
חברי הכנסת אכן לא שיערו מראש את עוצמת 
אישור  בעקבות  שתבוא  הציבורית  התגובה 
המתווה. הם העריכו כי בהתנגדות הרשמית 
שמתחם  העובדה  רקע  על  בעיקר  די,  יהיה 
קשת רובינסון לא קיים מזה שנים, ובמתווה 

החדש מדובר בעיקר במתווה שיפורים.
מה שנוסף בהסדר הנוכחי ולא היה בעבר 
זהו בעיקר המועצה שבה יהיה חברים רשמיים 
מקרב המתפללים ברחבת קשת רובינסון, הוי 
אומר, רפורמים וקונסרבטיביים. אולם מעבר 
לכל משחק מצא את ההבדלים בין מה שהיה 
בעיקר  שמדובר  נראה  כיום,  שמוצע  למה 

בכשל שיווקי.
המתווה,  בהעברת  מעורב  שהיה  מי  מכל 
איש לא קם להגן עליו פומבית. חברי הכנסת 
וכך  עם המתווה,  להזדהות רשמית  יכלו  לא 
הגר"ש  הקדושים  והמקומות  הכותל  רב  גם 
במערכה,  בודד  עצמו  שמצא  רבינוביץ 
הפומבית  הביקורת  היטב  נשמע  זה  כל  לצד 
לאו  הגר"ד  לישראל  הרה"ר  שהשמיעו 
שלא  עמאר,  הגרש"מ  לירושלים  והרה"ר 

עודכנו במהלכים.

לידיהם  נפלה  כי  שהבינו  הרפורמים 
וכך  המציאה  על  קפצו  שיווקית  הזדמנות 
להתנגד  נאלצים  הכנסת,  חברי  עצמם  מצאו 
לרפורמים.  ככניעה  ציבורית  שהסתמן  למה 
של  התורה  גדולי  מועצת  כינוס  במהלך 
אגודת ישראל שאל אחד האדמו"רים לאחר 
ששמע את דברי הגר"ש רבינוביץ "מדוע זה 
שבביטאונים  לכך  כשכוונתו  מתפרסם",  לא 
הרשמיים לא פורסם כי רחבת קשת רובינסון 
משמשת כמקום תיפלה לרפורמים מזה שנים 

רבות. 
הביטאונים לא יכלו לפרסם כדי לא ליצור 
היו  הכנסת  חברי  הזדהות,  של  עין  מראית 
הרבנים,  גם  וכך  ביקורת  למתוח  חייבים 
והזעם הציבורי הוביל לדרישה חד משמעית 

לשנות את אופי המתווה.
בלשכת ראש הממשלה מעריכים בסבירות 
יכפה  בג"ץ  יטורפד  הפתרון  אם  כי  גבוהה, 
הכנסת  מחברי  כמה  בהרבה.  גרוע  הסדר 
שנוצר,  "במצב  מתרגשים:  לא  החרדים 
משתפי  של  תווית  לנו  להדביק  כשמנסים 
פעולה עם הקמת כותל רפורמי, עדיף שבג"ץ 
אומר  פעולה",  בשיתוף  נואשם  ולא  יכפה, 
הכנסת  מחברי  אחד  הלב  על  יד  עם  בכנות 

שהיו בסוד העניינים.
רשמית  רה"מ,  ללשכת  בינתיים  שפנה  מי 
יעקב  השר  הוא  התורה,  גדולי  מועצת  בשם 
בפירוק  ממש  של  איום  עתה  לעת  ליצמן. 
החושים  בעל  נתניהו  אך  אין,  הממשלה 
המחודדים מבין שהנראות הציבורית עלולה 
לזעזע את הממשלה בנקודה שאיש לא צפה. 
השבוע  מגדרו  יצא  שהוא  לכך  הסיבה  זו 
בכיר  וגורם  פתרון,  ולמצוא  לנסות  כדי 
היה  שנוצר  המשבר  כי  מעריך  אף  בליכוד 
בארה"ב:  ביקורו  לדחיית  נוספת  סיבה 
את  להפר  וייאלץ  שייתכן  מבין  "נתניהו 
שהוא  האחרון  והדבר  לרפורמים  הבטחתו 
זה להמריא באווירה כזאת לכינוס של  צריך 

איפא"ק ולספוג עלבונות". 

ועדת הפנים אישרה להעלות את 
האגרות לבחינות לרבנות ולדיינות

"תאמו לנו ביקור בבית 
מרן הגראי"ל שטיינמן"

לשכת ראש הממשלה פנתה ללשכת ח"כ משה גפני

ראש הממשלה מתעקש שפעל בהגינות מול החרדים. נתניהו וגפני. )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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 צרכנות
בוגרות ראשונות למסלול סיעוד 

סיעוד  לימודי  לסיום  מרגש  טקס 
בשבוע  מבחר  במכללת  התקיים 
סיום  את  ציין  הטקס  שעבר. 
המחזור  תלמידות  של  הלימודים 
שנפתח  סיעוד  ללימודי  הראשון 
כארבע  לפני  מבחר  במכללת 
בנוכחות  התקיים  האירוע  שנים. 

פרופ'  ובראשם  התואר  את  שמעניק  טל  מכון  בכירי 
קנת הוכברג רקטור המכון ופרופ' חיה גרינברגר, דיקן 
לסיעוד.  החוג  וראש  הבריאות  למקצועות  הפקולטה 
פרופ' הוכברג אמר בטקס כי "לאחרונה התבשרתי כי 
תלמידות מסלול סיעוד במכללת מבחר עברו בהצלחה 
רבה את המבחן הממשלתי להסמכת אחיות. מדובר על 
אח  הזה  לנתון  אין    !100% כמעט  של  מדהים  נתון 
ורע למיטב ידיעתי". את הטקס כיבדו בנוכחותם גם 
הרב שלמה רוטשילד מנכ"ל "מעיני הישועה" שאמר 
המכללה  זו  בבית.  כמו  מבחר  במכללת  חש  "אני  כי 
שמספקת לנו כמרכז רפואי כח אדם איכותי, מקצועי 
מחלקות  בכל  עובדות  מבחר  בוגרות  אחיות  ומסור. 
את  לקבל  שמח  כמנכ"ל  ואני  הישועה"  "מעיני 
הבוגרות לעבודה ולהעניק מלגות לתלמידות במהלך 

הלימודים". 

 מחזיקי כרטיס TOP קארד נהנים מהנחה
ללקוחות  במיוחד  שמח  פורים 
ההטבות  מועדון  חברי  לאומי: 
לאומי  מבית  קארד',   'TOP
מיוחדת  מהנחה  נהנים  קארד, 
התחפושות  כל  על   ₪  30 של 
כפר  ברשת  והאביזרים 
מעל  בקנייה  השעשועים,  
השעשועים  כפר  רשת   .₪  100

לפורים  ואביזרים  תחפושות  של  ענק  מגוון  מציעה 
מימוש  לצורך  הארץ.  רחבי  בכל  הפרוסים  בסניפיה 
ההנחה, יקבלו חברי מועדון 'TOP קארד' בדיוור החודשי 
בתוקף  ההנחה  הרשת.   בסניפי  למסירה  הטבה  שובר 
פרטים   .)26.3.16( תשע"ו  ב'  אדר  ט"ז  לתאריך  עד 
מלאים על מועדון ההטבות הייחודי ניתן לקבל בסניפי 
 לאומי הפרוסים בכל רחבי הארץ, או בטלפון 5522*.

צליל המתנה מוסיקלי ושיר חסידי במתנה
מרבין  אדר  "משנכנס 
השקת  לרגל  בשמחה": 
חברת  החדש,  המותג 
מזמינה  פרטנר  התקשורת 

המתנה  צליל   -funtone משרות  ליהנות  אתכם 
חסידי  שיר  כולל  במתנה  חודשים   3 למשך  מוסיקלי, 
שמתקשר  מי  לכל  מאפשר  השירות  לבחירה.  אחד 
אליכם להאזין למוסיקה שבחרתם עד שתענו לשיחה. 
תוכלו  פרטנר,  החסידים שמציעה  הלהיטים  מגוון  בין 
למצוא שירים של גדולי הזמר החסידי/מזרחי כדוגמת: 
חיים  שוואקי,  יעקב  פריד,  אברהם  דוד,  בן  מרדכי 
להרשמה  ועוד.  אשל  איציק  משיח,  בן  יניב  ישראל, 

להטבה חייגו 868*

חדש: טיטולים עם 
איורים

קימברלי  מחוגלה  חדש 
בישראל:  ולראשונה 
פרימיום",  "טיטולים 
מוגבלת  במהדורה  עכשיו 
החתלה  לחוויית  ומעוצבת 

מהנה במיוחד, עם השקת מהדורה מיוחדת לזמן מוגבל 
כדי  שונים,  תוכן  מעולמות  איורים  עם  טיטולים  של 
וליצור  ולתינוק  לאמא  ההחתלה  חווית  את  להעשיר 
רגעים מהנים וקסומים.  האיורים הצבעוניים והעיצוב 
נוספת להכיר את  יעניקו לתינוקך הזדמנות  המיוחד, 
הנגינה  כלי  הצורות, הצבעים,  החי, התחבורה,  עולם 
ענבל  לדברי  הטיטול.  מידת  לפי  הלבוש,  פרטי  או 
מור, מנהלת תחום טיטולים, חוגלה קימברלי: חיתולי 
אותם  הינם  מוגבלת  במהדורה  פרימיום"  "טיטולים 
זמן,  לאורך  ספיגה  בעלי  ואהובים  מוכרים  חיתולים 

עכשיו גם בעיצוב מיוחד וצבעוני".

משדרגים את משלוח המנות 
ממושכת  היעדרות  לאחר 
מחזירה טעמן את השוקולד 
אוהבים,  שכולנו  היוקרתי 
נפוליטנים שוקולד - מארז 
שוקולדים  ובו  יוקרתי 
מפנקת.  אישית   באריזה 
אתכם  מזמינה  טעמן 
ולחשוב עיניים   לעצום 
הרבה  משובח,  שוקולד  על 

הנפוליטנים  שוקולד.  נפוליטנים  משובח,  שוקולד 
מיוצרים במפעל הטוב ביותר לייצור שוקולד הנמצא 
ומגיעים  שוויץ  מעורערת  הבלתי  השוקולד  בארץ 
בנוסף,  אגוזים.  ושברי  חלבי   מריר,  טעמים:  במגוון 
מציעה טעמן מגוון רחב של שוקולד בטעמים שונים: 
שוקולד חלב, שוקולד לבן חלבי ממולא נוגט אגוזים, 
נבחרת  ועוד.  אגוזים  שברי  עם   50% מריר  שוקולד 
השוקולדים של טעמן ישדרגו לכם כל משלוח מנות 
בד"צ  כשרות:  ומיוחד.  מכובד  לעשיר  אותו  ויהפכו 

העדה החרדית לפסח ולכל ימות השנה.

יינות לסעודת הפורים ולמשלוח מנות
הוא  הפורים  חג 
חייב  היינות.  חג 
עד  לבסומי  איניש 
אבל   – ידע  דלא 
משובח  יין  רק:  לא 
בלתי  חלק  הוא 
משלוח  מכל  נפרד 
כרמל  ביקבי  מנות. 
מגוון  מציעים 
יינות  של  עצום 
במבחר  משובחים, 
וניחוחות,  טעמים 

באיכות הידועה של יקבי כרמל - ובמחירים המתאימים 
 - סלקטד  סדרות:  ארבע  כרמל  ליקבי  אחד.  לכל 
אופי  בעלי  בארץ  ביותר  והנמכרת  הוותיקה  הסדרה 
בעלי  יינות   - קולקשיין  פרייבט  ורענן.  צעיר  פירותי, 
)Appellation( - סדרה  אזורית  אופי פירותי מודגש. 
ייחודית של יינות משובחים המייצגים את מיטב אזורי 
היין של ישראל. ויניארדס - יינות איכות מתתי אזורים 
בד"ץ  בכשרות  כרמל  יקבי  יינות  בארץ.  ייחודיים 
מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. להשיג ברשתות 
הפורים. חג  לקראת  מיוחדים  ובמבצעים   השיווק 

ב- MAC תוכלו להפוך את החלום למציאות
הקרוב  החודש  במהלך 
יעניקו   MAC מאפרות 
תיאטרלי,  פורימי  איפור 
יצירתי ומוקפד, באמצעות 

הצבעוני  החג  פורים,  חג  האיכותיים.  המותג  מוצרי 
והשמח ביותר בשנה, לעיתים מה שמפריד בין תחפושת 
הוא  בראשנו,  אותה  מדמיינים  שאנו  כפי  החלומות, 
איפור. איפור מדויק המכיל מגוון צבעים וטקסטורות. 
רעיון לתחפושת  הגיעו לכל אחת מחנויות MAC עם 
ובאמצעות מאפרות הרשת ומוצרי המותג הססגוניים 
והאיכותיים, הרעיון יהפוך למציאות. איפור פורים ב- 
MAC בתיאום מראש. עלות 60 דקות 300 ₪ - אשר 
מוצרי  ממגוון  מוצרים  לרכישת  מוחזר  הסכום  מלוא 

החנות בעת הפגישה.

שטיסל, הביתית האותנטית במיקום חדש
שלוקח  טעם  הוא  ביתי  טעם 
אמא  של  למטבח  בחזרה  אותך 
משקפיך  זגוגיות  את  ומכסה 
שם,  המונחים  מהסירים  באדים 
בעולם  שאין  הצר,  במטבח 
ניחוחות  ועתירת  חמה  פינה 
אותנטי  ביתי  אוכל  כמוהו. 
לפי  אותו  שמבשלים  אוכל  הוא 

של  כמו  באהבה  אותו  מכינים  סבתא,  של  מתכונים 
אליו  שמתגעגעים  אוכל  שרק  כמו  טעים  והוא  אמא 
מכירים  האותנטית,  הביתית   בשטיסל,  להיות.  יכול 
מצוין את הסודות האלו, ומשנת תש"מ מבשלים שם 
במיקום חדש: שטיסל  ועכשיו  ביתי שיש.  הכי  אוכל 
מזמינה אתכם להתרשם מהחנות החדשה ברחוב נחום 
קסומים,  ניחוחות  לספוג  אתכם  מזמינה  שטיסל   ,7
לעצמכם  ולהעניק  ועשיר  משובח  מתפריט  ליהנות 

שעה וארוחה בטעם נוסטלגי.

אין צורך לזכור סיסמאות
ממשיך  הפועלים  בנק 
מהפכת  את  להוביל 
הדיגיטליים  השירותים 

מסוגו  ראשון  טכנולוגי  חידוש  ומשיק  בבנקאות, 
במערכת הבנקאית: אפשרות כניסה לחשבון המשתמש 
מדובר  בלבד.  קולי  זיהוי  באמצעות  באפליקציה 
בקפיצת מדרגה טכנולוגית ראשונה מסוגה בישראל: 
לקוח בנק הפועלים יכול למשוך מזומן מהבנקט בלי 
החשבון  ניהול  סיסמת  את  לא   – סיסמה  שום  לזכור 
ולא את סיסמת כרטיס המשיכה. הלקוח יכול להיכנס 
בלבד,  קולי  זיהוי  עם  החשבון  ניהול  לאפליקציית 
ללא  מהבנקט  מזומן  האפליקציה  באמצעות  ולמשוך 
המאפשר  קיים  לשירות  מתווסף  זה  חידוש  כרטיס. 
זיהוי קולי בשירותי "פועלים בטלפון", כך שלקוחות 
יכולים  הבנק  של  הטלפוני  למוקד  המתקשרים 
קולי  זיהוי  סיסמה.  בהקלדת  צורך  ללא  להזדהות 
 ,HSBC מסוג זה הושק בשבוע שעבר גם על ידי בנק
והוגדר על ידו כמהפכה הגדולה ביותר בבריטניה של 

טכנולוגיית אבטחה קולית ביומטרית.

הקצפת של המבצעים
זוגית או בערכת  רוצים לזכות בחופשה 
פליימוביל? קונים ארבעה גביעי מילקי 
מילקי,  מיני  מארז  או  מילקי  מארז  או 
 ,03-9411466 לטלמסר  מטלפנים 
נכונה  ועונים  חשבונית  מס'  מקישים 
טריוויה.  שאלות  שתי  על  ובמהירות 
המהירים  המשתתפים  שני  יום,  בכל 
בפרסים.  יזכו  נכונה  שיענו  ביותר 

עציון  ניר  במלון  זוגי  שבוע  סוף   – הראשון  במקום 
– ערכת  ובמקום השני  פנסיון מלא,  ריזורט במסגרת 
את  לשמור  להקפיד  יש  לב,  שימו  'פליימוביל'. 
זכייה.   למימוש  קנייה  כהוכחת  הקנייה  חשבונית 
תשע"ו  ב'  אדר  י"ח  שני  ליום  עד  מתקיים  המבצע 

 28/3/16

השפעת התזונה על התפתחות המוח
כי  הוכיחו  מחקרים 
תזונתיים  חסרים 
בקרב  ממושכים 
וילדים  תינוקות 
באופן  משפיעים 
היכולות  על  ניכר 
שלהם  הקוגנטיביות 
להקשות  ועלולים 
בהמשך  גם  עליהם 
חיים  בתחומי  השנים 

ישראל,  אבוט  מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית  שונים. 
"נוסף להקפדת האם על  סימילאק למהדרין:  יצרנית 
תזונה נכונה המועשרת ברכיבים הנחוצים, יש להדגיש 
הרכיבים  בכל  התינוק  את  ולהזין  להמשיך  חשוב  כי 
חלב  דרך  בתחילה  המוח,  להתפתחות  שחשובים 
הרכיבים  כל  את  המכיל  איכותי  חלב  תחליף  או  אם 
גדילתו  עם  ובהמשך,  המוח,  להתפתחות  הדרושים 
לגיל  בהתאם  מוצקים  מזונות  גם  לשלב  התינוק,  של 
התינוק ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. סימילאק 
למהדרין רואה חשיבות גדולה בנושא תזונת התינוקות 
ומייצר תחליף חלב מתקדם ביותר, עם הרכב שמנים 
שומן  בחומצות  השלבים  בכל  המועשר  ייחודי 
מדעית  הוכח  אשר  ו-6,   3 אומגה  מסוג   LCPUFA
יונק,  תינוק  לשל  דומה  שכלית  התפתחות  כמקנה 
מתוך מטרה לתת לתינוק ולהוריו את הטוב ביותר." 
.1800-65-65-01 סימילאק:  של  המומחים"   ל"צוות 

ממלאים עגלה בשתי דקות ולא משלמים
מעולה  מוצרי  עם  מלאות  דקות  שתי 
'מעולה'  חברת  שלך:  להיות  יכולים 
חדש  וברעיון  מיוחד  במבצע  יוצאת 
בשתי  לזכות  יוכלו  במסגרתו  מסוגו 
הענק  ממגוון  באיסוף  שלמות  דקות 
איך  מתנה.  'מעולה'  מוצרי  של 
משלוח  מכינים  דקות?  שתי  מרוויחים 
ו'מעולה'  מושקע  איכותי  מנות 

מצלמים,  'מעולה'  מוצרי   ממבחר 
יש לשלוח עד  ונכנסים להגרלה. את התמונות  שולחים 
תאריך 24.3.16 לכתובת ת.ד 15029 רחובות או לאימייל 
החג  אחרי  תתקיים  ההגרלה   MEULLE3@GMAIL.COM
בשמחה. לזוכים  ישלחו  והודעות   15.4.16  בתאריך 

מטליות הרצפה הנמכרות ביותר בישראל
מטליות  סושי  סנו 
הן  לרצפה  מיקרופייבר 
מקצועיות  רצפה  מטליות 
בטכנולוגיה  המיוצרות 
ניקוי  המאפשרת  חדשנית 
הרצפות  של  ויעיל  מהיר 
יבשה.  גם כאשר המטלית 
המטלית עשויה משני סוגי 
ניקוי  המאפשרים  סיבים 

פרקט  רצפות  לניקוי  במיוחד  מצוינת  רטוב.  או  יבש 
עץ, טבעי וסינתטי. סנו סושי מטלית הפלא לרצפה- 
חזקה  הפלא  מטלית  לשנה!  אחריות  עם  היחידה 
ועמידה גם לאחר שימוש רב. מנקה וסופחת ביעילות 
את הלכלוך מהרצפות גם כשהמטלית יבשה ומשאירה 
את המשטח יבש לגמרי גם לאחר ניגוב אחד. המטלית 
לכל  מצוינת  לשימוש.  ונעימה  נוחה  בקלות,  נסחטת 

סוגי הרצפות וכן לניקוי רצפות שיש וקרמיקה.

החרקים שומרים מרחק מהספרים 
ארון  את  מנקים  כשאתם  הפסח,  לקראת 
להרחקת   K600 בסנו  השתמשו  הספרים, 
ושאר  הכסף  דג  העש,  המעופפים,  החרקים 
 K600 סנו  בספרים.  הפוגעים  המזיקים 
ריסוס  המאפשר  נעים  ובריח  יבש  בהרכב 
ישיר על אריגים, שמיכות ואף על פריטים 
וספרים  ריפוד  כמו  לכביסה  ניתנים  שאינם 
המשתיקים  חומרים  של  גבוה  ריכוז  עם 
ייחודית  תרכובת  לצד  מיידית,  החרק  את 

ובלעדית המעניקה לו ריח נעים ומונעת הכתמה של 
האזור המטופל.

בסימן טו"ב...
ממשיכה  'מטרנה'  חברת 
בעשיית חסד ובעשיית הטו"ב 
בשיתוף  השנה,  גם  ומובילה 
'חסדי נעמי', את פעילות החסד 
המוכרת והאהובה על כולנו - 

פעילות החסד 'מטרנה מצווה' יוצאת לדרך, זו השנה ה- 
17! מטרנה, המובילה את תחום תזונת התינוקות ורואה 
חשיבות עליונה בחיבור הערכי אל הציבור החרדי, גם 
באמצעות מגוון מוצריה המתהדרים בכשרות המהודרת 
הגבוהה ביותר ובהרכב המתקדם ביותר, גם במתן יעוץ 
והכוונה לאימהות במסגרת המרכז לייעוץ תזונתי וכמובן 
אז  החרדי.  במגזר  ולנתינה  לחסד   – הרגשי  בחיבור  גם 
איך עושים מצווה? אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה 
או  לניידות  מביאים  מטרנה,  דייסות  של  אריזות  או 
תיבות "חסדי נעמי", או שולחים אל: "חסדי נעמי" רח' 
יוחאי 10 בני ברק, מיקוד 51553, ומציינים "עבור  בר 
ניתן  המרגשת.  למצווה  ומצטרפים   "17 מצווה  מטרנה 
לשלוח אריזות עד כ"א אדר ב' תשע"ו )31.03.2016(. 

לבירורים נוספים חייגו - 03-6777-777.

משלוח מנות מתוק במיוחד 
בית   - "האחים  חברת 
השיקה  הטבעי",  המאפה 
מפנק  חטיף  לאחרונה 
כל  מיידית  שישדרג  חדש, 
אותו  ויהפוך  מנות  משלוח 
במיוחד  ומהודר  ליוקרתי 
באריזה  דובשנית  חטיף   :
אישית. הדובשנית האישית, 
מתאימה  גרם,   50 השוקלת 
כארוחת  לשמש  מאוד 
ביניים ואפילו כארוחת בוקר 

חג  ימי  את  להורים(  )וגם  לילדים  שתמתיק  קלילה, 
לבית  הילדים  עם  אותה  לשלוח  גם  אפשר  הפורים.  
הספר. ההורים יאהבו את העובדה שהיא מכילה דבש 
והילדים יאהבו את הטעם...הדובשנית מכילה  טבעי, 
ללא  צבעי מאכל,  ללא  היא  בלבד,  תבלינים טבעיים 
כולסטרול  ללא  משמרים,  חומרים  או  טעם  חומרי 
"האחים"  חברת  של  הדובשנית  טראנס.  שומן  וללא 
משווקת בהכשר בד"צ העדה החרדית, בחנויות: שערי 
רווחה, מחסני השוק, הכי כדאי, שוק העיר, קואופ שופ 

ובחנויות המובחרות.

לא תוכלו להוריד את החיוך מהפנים
ג'קסס  של  הביס  כדורי 
- חטיף השוקולד בטעם 
בעולם,  והנמכר  האהוב 
בכשרות  כעת  מתהדרים 
מהדורת של בד"ץ איגוד 
הרב  בראשות  הרבנים 
וועסטהיים  אשר  יעקב 
הכדורים  שליט"א. 

משובח  בטעם  מפנק,  שוקולד  במרקם  מצטיינים 
ואיכותי ובמילוי עוגייה נימוחה וטעימה. חטיף ג'קסס 
ונחשב  והאיכותיים,  האהובים  החטיפים  אחד  הוא 
לפופולרי בקהילות החרדיות באירופה, ארה"ב וקנדה. 
עם  יחד  ואיכותי,  מובחר  הכדורים עשויים משוקולד 
אישי,  לנשנוש  מתאים  החטיף  מובחר.  אגוזים  נוגט 
ניתן  ג'קסס  את  מהודר.  מנות  משלוח  ולכל  לאירוח 
פרווה.  ובגירסת  ישראל  חלב  חלבי  בגירסת  להשיג  

משווק בישראל ע"י שטראוס עלית.

מארז חגיגי ומפנק
ובא,  הקרב  הפסח  חג  לכבוד 
מקבוצת  עלית  נמס  קפה 
מפנק  מארז  מציג:  שטראוס 
במהדורה מוגבלת המכיל פחית 
קפה נמס ומקציף קפה - מתנה, 
לחוויית קפה מושלמת! כשרות: 
בד"ץ העדה החרדית גם לימות 
 הפסח. להשיג ברשתות השיווק.

אתם חייבים לטעום: שלגון בטעם ויסקי-
אספרסו

את  נסטלה  גלידות  משיקה   2016 עונת  פתיחת  עם 
שמנת  שלגוני   – מיני  בגרסת   JOYA COLLECTION
ומעל  הגלידה  בתוך  ועשירות  מפתיעות  תוספות  עם 
עם  חדשים  טעמים  ארבעה  בסדרה  השוקולד.  ציפוי 
ויסקי-אספרסו,  לשלגון:  קלוריות   250 מ-  יותר  לא 
טופי- קלוי,  פיסטוק-קוקוס  פיסטוק,  חלבה-שברי 

חדשה,  בחיצוניות  מגיעים  השלגונים  מלוח.  קרמל 
בגודל מיני, עם כמות גדולה של תוספות ובמחיר נגיש 
לכל כיס. הסדרה מתאפיינת גם בחידוש מבית נסטלה, 

בזכות  שמתאפשר 
ייחודית,  טכנולוגיה 
שמפזרת את התוספות 
השוקולד,  ציפוי  מעל 
כך שומרים על מרקם 
התוספת  של  קראנצ'י 
נראות  ויוצרים 
לשלגון.  מיוחדת 

הרצאה מרתקת - כל הסודות להצלחה
עצמכם  את  שאלתם 
חזון  הופכים  איך  פעם 
ליוזמה מהפכנית וממה 
ההצלחות  מתחילות 
הגדולות? אבי כץ הוא 

בתי  רשת  ובעלי  ממקימי  ישראלי,  ויזם  עסקים  איש 
הקפה 'קופיקס'. שהפכה לסיפור הצלחה ישראלי. גם 
הדרך  פורצות  החדשניות  היוזמות  ככל  הזו,  היוזמה 
והשוק, התחילה מאפס, מחזון אמיץ, נחוש ועוצמתי. 
'כיוון',  מרכז  במת  על  שתתקיים  מרתקת  בהרצאה 
יחשוף אבי כץ, שהקים בעשר אצבעותיו את קופיקס 
ואת  הגדולה  ההצלחה  סיפור  את   , הגשמה  קרן  ואת 
מפתחות הזהב שבכוחם לפתוח לכל אחד מאתנו את 
השערים הגדולים להצלחה. הרצאה זו בכנס המושקע 
של  הרצאות  בסדרת  הפתיחה  יריית  הינה  המתוכנן, 
בתקופה  לערוך  'כיוון'  מרכז  שמתכוון  עסקים  אנשי 
המרתק,  לכנס  להירשם  מוזמנים  אתם  הקרובה. 
 18:00 בשעה   ,)10/3( א'  אדר  ל'  ה',  ביום  שיתקיים 
הכניסה  'כיוון'.  במרכז  באודיטוריום  בדיוק,  בערב 
במרכז  מראש  בהרשמה  בלבד,  לגברים  חינם,  לכנס 

'כיוון'. מספר המקומות מוגבל.
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 צרכנות
בוגרות ראשונות למסלול סיעוד 

סיעוד  לימודי  לסיום  מרגש  טקס 
בשבוע  מבחר  במכללת  התקיים 
סיום  את  ציין  הטקס  שעבר. 
המחזור  תלמידות  של  הלימודים 
שנפתח  סיעוד  ללימודי  הראשון 
כארבע  לפני  מבחר  במכללת 
בנוכחות  התקיים  האירוע  שנים. 

פרופ'  ובראשם  התואר  את  שמעניק  טל  מכון  בכירי 
קנת הוכברג רקטור המכון ופרופ' חיה גרינברגר, דיקן 
לסיעוד.  החוג  וראש  הבריאות  למקצועות  הפקולטה 
פרופ' הוכברג אמר בטקס כי "לאחרונה התבשרתי כי 
תלמידות מסלול סיעוד במכללת מבחר עברו בהצלחה 
רבה את המבחן הממשלתי להסמכת אחיות. מדובר על 
אח  הזה  לנתון  אין    !100% כמעט  של  מדהים  נתון 
ורע למיטב ידיעתי". את הטקס כיבדו בנוכחותם גם 
הרב שלמה רוטשילד מנכ"ל "מעיני הישועה" שאמר 
המכללה  זו  בבית.  כמו  מבחר  במכללת  חש  "אני  כי 
שמספקת לנו כמרכז רפואי כח אדם איכותי, מקצועי 
מחלקות  בכל  עובדות  מבחר  בוגרות  אחיות  ומסור. 
את  לקבל  שמח  כמנכ"ל  ואני  הישועה"  "מעיני 
הבוגרות לעבודה ולהעניק מלגות לתלמידות במהלך 

הלימודים". 

 מחזיקי כרטיס TOP קארד נהנים מהנחה
ללקוחות  במיוחד  שמח  פורים 
ההטבות  מועדון  חברי  לאומי: 
לאומי  מבית  קארד',   'TOP
מיוחדת  מהנחה  נהנים  קארד, 
התחפושות  כל  על   ₪  30 של 
כפר  ברשת  והאביזרים 
מעל  בקנייה  השעשועים,  
השעשועים  כפר  רשת   .₪  100

לפורים  ואביזרים  תחפושות  של  ענק  מגוון  מציעה 
מימוש  לצורך  הארץ.  רחבי  בכל  הפרוסים  בסניפיה 
ההנחה, יקבלו חברי מועדון 'TOP קארד' בדיוור החודשי 
בתוקף  ההנחה  הרשת.   בסניפי  למסירה  הטבה  שובר 
פרטים   .)26.3.16( תשע"ו  ב'  אדר  ט"ז  לתאריך  עד 
מלאים על מועדון ההטבות הייחודי ניתן לקבל בסניפי 
 לאומי הפרוסים בכל רחבי הארץ, או בטלפון 5522*.

צליל המתנה מוסיקלי ושיר חסידי במתנה
מרבין  אדר  "משנכנס 
השקת  לרגל  בשמחה": 
חברת  החדש,  המותג 
מזמינה  פרטנר  התקשורת 

המתנה  צליל   -funtone משרות  ליהנות  אתכם 
חסידי  שיר  כולל  במתנה  חודשים   3 למשך  מוסיקלי, 
שמתקשר  מי  לכל  מאפשר  השירות  לבחירה.  אחד 
אליכם להאזין למוסיקה שבחרתם עד שתענו לשיחה. 
תוכלו  פרטנר,  החסידים שמציעה  הלהיטים  מגוון  בין 
למצוא שירים של גדולי הזמר החסידי/מזרחי כדוגמת: 
חיים  שוואקי,  יעקב  פריד,  אברהם  דוד,  בן  מרדכי 
להרשמה  ועוד.  אשל  איציק  משיח,  בן  יניב  ישראל, 

להטבה חייגו 868*

חדש: טיטולים עם 
איורים

קימברלי  מחוגלה  חדש 
בישראל:  ולראשונה 
פרימיום",  "טיטולים 
מוגבלת  במהדורה  עכשיו 
החתלה  לחוויית  ומעוצבת 

מהנה במיוחד, עם השקת מהדורה מיוחדת לזמן מוגבל 
כדי  שונים,  תוכן  מעולמות  איורים  עם  טיטולים  של 
וליצור  ולתינוק  לאמא  ההחתלה  חווית  את  להעשיר 
רגעים מהנים וקסומים.  האיורים הצבעוניים והעיצוב 
נוספת להכיר את  יעניקו לתינוקך הזדמנות  המיוחד, 
הנגינה  כלי  הצורות, הצבעים,  החי, התחבורה,  עולם 
ענבל  לדברי  הטיטול.  מידת  לפי  הלבוש,  פרטי  או 
מור, מנהלת תחום טיטולים, חוגלה קימברלי: חיתולי 
אותם  הינם  מוגבלת  במהדורה  פרימיום"  "טיטולים 
זמן,  לאורך  ספיגה  בעלי  ואהובים  מוכרים  חיתולים 

עכשיו גם בעיצוב מיוחד וצבעוני".

משדרגים את משלוח המנות 
ממושכת  היעדרות  לאחר 
מחזירה טעמן את השוקולד 
אוהבים,  שכולנו  היוקרתי 
נפוליטנים שוקולד - מארז 
שוקולדים  ובו  יוקרתי 
מפנקת.  אישית   באריזה 
אתכם  מזמינה  טעמן 
ולחשוב עיניים   לעצום 

הרבה  משובח,  שוקולד  על 
הנפוליטנים  שוקולד.  נפוליטנים  משובח,  שוקולד 
מיוצרים במפעל הטוב ביותר לייצור שוקולד הנמצא 
ומגיעים  שוויץ  מעורערת  הבלתי  השוקולד  בארץ 
בנוסף,  אגוזים.  ושברי  חלבי   מריר,  טעמים:  במגוון 
מציעה טעמן מגוון רחב של שוקולד בטעמים שונים: 
שוקולד חלב, שוקולד לבן חלבי ממולא נוגט אגוזים, 
נבחרת  ועוד.  אגוזים  שברי  עם   50% מריר  שוקולד 
השוקולדים של טעמן ישדרגו לכם כל משלוח מנות 
בד"צ  כשרות:  ומיוחד.  מכובד  לעשיר  אותו  ויהפכו 

העדה החרדית לפסח ולכל ימות השנה.

יינות לסעודת הפורים ולמשלוח מנות
הוא  הפורים  חג 
חייב  היינות.  חג 
עד  לבסומי  איניש 
אבל   – ידע  דלא 
משובח  יין  רק:  לא 
בלתי  חלק  הוא 
משלוח  מכל  נפרד 
כרמל  ביקבי  מנות. 
מגוון  מציעים 
יינות  של  עצום 
במבחר  משובחים, 
וניחוחות,  טעמים 

באיכות הידועה של יקבי כרמל - ובמחירים המתאימים 
 - סלקטד  סדרות:  ארבע  כרמל  ליקבי  אחד.  לכל 
אופי  בעלי  בארץ  ביותר  והנמכרת  הוותיקה  הסדרה 
בעלי  יינות   - קולקשיין  פרייבט  ורענן.  צעיר  פירותי, 
)Appellation( - סדרה  אזורית  אופי פירותי מודגש. 
ייחודית של יינות משובחים המייצגים את מיטב אזורי 
היין של ישראל. ויניארדס - יינות איכות מתתי אזורים 
בד"ץ  בכשרות  כרמל  יקבי  יינות  בארץ.  ייחודיים 
מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. להשיג ברשתות 
הפורים. חג  לקראת  מיוחדים  ובמבצעים   השיווק 

ב- MAC תוכלו להפוך את החלום למציאות
הקרוב  החודש  במהלך 
יעניקו   MAC מאפרות 
תיאטרלי,  פורימי  איפור 
יצירתי ומוקפד, באמצעות 

הצבעוני  החג  פורים,  חג  האיכותיים.  המותג  מוצרי 
והשמח ביותר בשנה, לעיתים מה שמפריד בין תחפושת 
הוא  בראשנו,  אותה  מדמיינים  שאנו  כפי  החלומות, 
איפור. איפור מדויק המכיל מגוון צבעים וטקסטורות. 
רעיון לתחפושת  הגיעו לכל אחת מחנויות MAC עם 
ובאמצעות מאפרות הרשת ומוצרי המותג הססגוניים 
והאיכותיים, הרעיון יהפוך למציאות. איפור פורים ב- 
MAC בתיאום מראש. עלות 60 דקות 300 ₪ - אשר 
מוצרי  ממגוון  מוצרים  לרכישת  מוחזר  הסכום  מלוא 

החנות בעת הפגישה.

שטיסל, הביתית האותנטית במיקום חדש
שלוקח  טעם  הוא  ביתי  טעם 
אמא  של  למטבח  בחזרה  אותך 
משקפיך  זגוגיות  את  ומכסה 
שם,  המונחים  מהסירים  באדים 
בעולם  שאין  הצר,  במטבח 
ניחוחות  ועתירת  חמה  פינה 
אותנטי  ביתי  אוכל  כמוהו. 
לפי  אותו  שמבשלים  אוכל  הוא 

של  כמו  באהבה  אותו  מכינים  סבתא,  של  מתכונים 
אליו  שמתגעגעים  אוכל  שרק  כמו  טעים  והוא  אמא 
מכירים  האותנטית,  הביתית   בשטיסל,  להיות.  יכול 
מצוין את הסודות האלו, ומשנת תש"מ מבשלים שם 
במיקום חדש: שטיסל  ועכשיו  ביתי שיש.  הכי  אוכל 
מזמינה אתכם להתרשם מהחנות החדשה ברחוב נחום 
קסומים,  ניחוחות  לספוג  אתכם  מזמינה  שטיסל   ,7
לעצמכם  ולהעניק  ועשיר  משובח  מתפריט  ליהנות 

שעה וארוחה בטעם נוסטלגי.

אין צורך לזכור סיסמאות
ממשיך  הפועלים  בנק 
מהפכת  את  להוביל 
הדיגיטליים  השירותים 

מסוגו  ראשון  טכנולוגי  חידוש  ומשיק  בבנקאות, 
במערכת הבנקאית: אפשרות כניסה לחשבון המשתמש 
מדובר  בלבד.  קולי  זיהוי  באמצעות  באפליקציה 
בקפיצת מדרגה טכנולוגית ראשונה מסוגה בישראל: 
לקוח בנק הפועלים יכול למשוך מזומן מהבנקט בלי 
החשבון  ניהול  סיסמת  את  לא   – סיסמה  שום  לזכור 
ולא את סיסמת כרטיס המשיכה. הלקוח יכול להיכנס 
בלבד,  קולי  זיהוי  עם  החשבון  ניהול  לאפליקציית 
ללא  מהבנקט  מזומן  האפליקציה  באמצעות  ולמשוך 
המאפשר  קיים  לשירות  מתווסף  זה  חידוש  כרטיס. 
זיהוי קולי בשירותי "פועלים בטלפון", כך שלקוחות 
יכולים  הבנק  של  הטלפוני  למוקד  המתקשרים 
קולי  זיהוי  סיסמה.  בהקלדת  צורך  ללא  להזדהות 
 ,HSBC מסוג זה הושק בשבוע שעבר גם על ידי בנק
והוגדר על ידו כמהפכה הגדולה ביותר בבריטניה של 

טכנולוגיית אבטחה קולית ביומטרית.

הקצפת של המבצעים
זוגית או בערכת  רוצים לזכות בחופשה 
פליימוביל? קונים ארבעה גביעי מילקי 
מילקי,  מיני  מארז  או  מילקי  מארז  או 
 ,03-9411466 לטלמסר  מטלפנים 
נכונה  ועונים  חשבונית  מס'  מקישים 
טריוויה.  שאלות  שתי  על  ובמהירות 
המהירים  המשתתפים  שני  יום,  בכל 
בפרסים.  יזכו  נכונה  שיענו  ביותר 

עציון  ניר  במלון  זוגי  שבוע  סוף   – הראשון  במקום 
– ערכת  ובמקום השני  פנסיון מלא,  ריזורט במסגרת 
את  לשמור  להקפיד  יש  לב,  שימו  'פליימוביל'. 
זכייה.   למימוש  קנייה  כהוכחת  הקנייה  חשבונית 
תשע"ו  ב'  אדר  י"ח  שני  ליום  עד  מתקיים  המבצע 
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השפעת התזונה על התפתחות המוח
כי  הוכיחו  מחקרים 
תזונתיים  חסרים 
בקרב  ממושכים 
וילדים  תינוקות 
באופן  משפיעים 
היכולות  על  ניכר 
שלהם  הקוגנטיביות 
להקשות  ועלולים 
בהמשך  גם  עליהם 
חיים  בתחומי  השנים 

ישראל,  אבוט  מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית  שונים. 
"נוסף להקפדת האם על  סימילאק למהדרין:  יצרנית 
תזונה נכונה המועשרת ברכיבים הנחוצים, יש להדגיש 
הרכיבים  בכל  התינוק  את  ולהזין  להמשיך  חשוב  כי 
חלב  דרך  בתחילה  המוח,  להתפתחות  שחשובים 
הרכיבים  כל  את  המכיל  איכותי  חלב  תחליף  או  אם 
גדילתו  עם  ובהמשך,  המוח,  להתפתחות  הדרושים 
לגיל  בהתאם  מוצקים  מזונות  גם  לשלב  התינוק,  של 
התינוק ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. סימילאק 
למהדרין רואה חשיבות גדולה בנושא תזונת התינוקות 
ומייצר תחליף חלב מתקדם ביותר, עם הרכב שמנים 
שומן  בחומצות  השלבים  בכל  המועשר  ייחודי 
מדעית  הוכח  אשר  ו-6,   3 אומגה  מסוג   LCPUFA
יונק,  תינוק  לשל  דומה  שכלית  התפתחות  כמקנה 
מתוך מטרה לתת לתינוק ולהוריו את הטוב ביותר." 
.1800-65-65-01 סימילאק:  של  המומחים"   ל"צוות 

ממלאים עגלה בשתי דקות ולא משלמים
מעולה  מוצרי  עם  מלאות  דקות  שתי 
'מעולה'  חברת  שלך:  להיות  יכולים 
חדש  וברעיון  מיוחד  במבצע  יוצאת 
בשתי  לזכות  יוכלו  במסגרתו  מסוגו 
הענק  ממגוון  באיסוף  שלמות  דקות 
איך  מתנה.  'מעולה'  מוצרי  של 
משלוח  מכינים  דקות?  שתי  מרוויחים 
ו'מעולה'  מושקע  איכותי  מנות 

מצלמים,  'מעולה'  מוצרי   ממבחר 
יש לשלוח עד  ונכנסים להגרלה. את התמונות  שולחים 
תאריך 24.3.16 לכתובת ת.ד 15029 רחובות או לאימייל 
החג  אחרי  תתקיים  ההגרלה   MEULLE3@GMAIL.COM
בשמחה. לזוכים  ישלחו  והודעות   15.4.16  בתאריך 

מטליות הרצפה הנמכרות ביותר בישראל
מטליות  סושי  סנו 
הן  לרצפה  מיקרופייבר 
מקצועיות  רצפה  מטליות 
בטכנולוגיה  המיוצרות 
ניקוי  המאפשרת  חדשנית 
הרצפות  של  ויעיל  מהיר 
יבשה.  גם כאשר המטלית 
המטלית עשויה משני סוגי 
ניקוי  המאפשרים  סיבים 

פרקט  רצפות  לניקוי  במיוחד  מצוינת  רטוב.  או  יבש 
עץ, טבעי וסינתטי. סנו סושי מטלית הפלא לרצפה- 
חזקה  הפלא  מטלית  לשנה!  אחריות  עם  היחידה 
ועמידה גם לאחר שימוש רב. מנקה וסופחת ביעילות 
את הלכלוך מהרצפות גם כשהמטלית יבשה ומשאירה 
את המשטח יבש לגמרי גם לאחר ניגוב אחד. המטלית 
לכל  מצוינת  לשימוש.  ונעימה  נוחה  בקלות,  נסחטת 

סוגי הרצפות וכן לניקוי רצפות שיש וקרמיקה.

החרקים שומרים מרחק מהספרים 
ארון  את  מנקים  כשאתם  הפסח,  לקראת 
להרחקת   K600 בסנו  השתמשו  הספרים, 
ושאר  הכסף  דג  העש,  המעופפים,  החרקים 
 K600 סנו  בספרים.  הפוגעים  המזיקים 
ריסוס  המאפשר  נעים  ובריח  יבש  בהרכב 
ישיר על אריגים, שמיכות ואף על פריטים 
וספרים  ריפוד  כמו  לכביסה  ניתנים  שאינם 
המשתיקים  חומרים  של  גבוה  ריכוז  עם 
ייחודית  תרכובת  לצד  מיידית,  החרק  את 

ובלעדית המעניקה לו ריח נעים ומונעת הכתמה של 
האזור המטופל.

בסימן טו"ב...
ממשיכה  'מטרנה'  חברת 
בעשיית חסד ובעשיית הטו"ב 
בשיתוף  השנה,  גם  ומובילה 
'חסדי נעמי', את פעילות החסד 
המוכרת והאהובה על כולנו - 

פעילות החסד 'מטרנה מצווה' יוצאת לדרך, זו השנה ה- 
17! מטרנה, המובילה את תחום תזונת התינוקות ורואה 
חשיבות עליונה בחיבור הערכי אל הציבור החרדי, גם 
באמצעות מגוון מוצריה המתהדרים בכשרות המהודרת 
הגבוהה ביותר ובהרכב המתקדם ביותר, גם במתן יעוץ 
והכוונה לאימהות במסגרת המרכז לייעוץ תזונתי וכמובן 
אז  החרדי.  במגזר  ולנתינה  לחסד   – הרגשי  בחיבור  גם 
איך עושים מצווה? אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה 
או  לניידות  מביאים  מטרנה,  דייסות  של  אריזות  או 
תיבות "חסדי נעמי", או שולחים אל: "חסדי נעמי" רח' 
יוחאי 10 בני ברק, מיקוד 51553, ומציינים "עבור  בר 
ניתן  המרגשת.  למצווה  ומצטרפים   "17 מצווה  מטרנה 
לשלוח אריזות עד כ"א אדר ב' תשע"ו )31.03.2016(. 

לבירורים נוספים חייגו - 03-6777-777.

משלוח מנות מתוק במיוחד 
בית   - "האחים  חברת 
השיקה  הטבעי",  המאפה 
מפנק  חטיף  לאחרונה 
כל  מיידית  שישדרג  חדש, 
אותו  ויהפוך  מנות  משלוח 
במיוחד  ומהודר  ליוקרתי 
באריזה  דובשנית  חטיף   :
אישית. הדובשנית האישית, 
מתאימה  גרם,   50 השוקלת 
כארוחת  לשמש  מאוד 
ביניים ואפילו כארוחת בוקר 

חג  ימי  את  להורים(  )וגם  לילדים  שתמתיק  קלילה, 
לבית  הילדים  עם  אותה  לשלוח  גם  אפשר  הפורים.  
הספר. ההורים יאהבו את העובדה שהיא מכילה דבש 
והילדים יאהבו את הטעם...הדובשנית מכילה  טבעי, 
ללא  צבעי מאכל,  ללא  היא  בלבד,  תבלינים טבעיים 
כולסטרול  ללא  משמרים,  חומרים  או  טעם  חומרי 
"האחים"  חברת  של  הדובשנית  טראנס.  שומן  וללא 
משווקת בהכשר בד"צ העדה החרדית, בחנויות: שערי 
רווחה, מחסני השוק, הכי כדאי, שוק העיר, קואופ שופ 

ובחנויות המובחרות.

לא תוכלו להוריד את החיוך מהפנים
ג'קסס  של  הביס  כדורי 
- חטיף השוקולד בטעם 
בעולם,  והנמכר  האהוב 
בכשרות  כעת  מתהדרים 
מהדורת של בד"ץ איגוד 
הרב  בראשות  הרבנים 
וועסטהיים  אשר  יעקב 
הכדורים  שליט"א. 

משובח  בטעם  מפנק,  שוקולד  במרקם  מצטיינים 
ואיכותי ובמילוי עוגייה נימוחה וטעימה. חטיף ג'קסס 
ונחשב  והאיכותיים,  האהובים  החטיפים  אחד  הוא 
לפופולרי בקהילות החרדיות באירופה, ארה"ב וקנדה. 
עם  יחד  ואיכותי,  מובחר  הכדורים עשויים משוקולד 
אישי,  לנשנוש  מתאים  החטיף  מובחר.  אגוזים  נוגט 
ניתן  ג'קסס  את  מהודר.  מנות  משלוח  ולכל  לאירוח 
פרווה.  ובגירסת  ישראל  חלב  חלבי  בגירסת  להשיג  

משווק בישראל ע"י שטראוס עלית.

מארז חגיגי ומפנק
ובא,  הקרב  הפסח  חג  לכבוד 
מקבוצת  עלית  נמס  קפה 
מפנק  מארז  מציג:  שטראוס 
במהדורה מוגבלת המכיל פחית 
קפה נמס ומקציף קפה - מתנה, 
לחוויית קפה מושלמת! כשרות: 
בד"ץ העדה החרדית גם לימות 
 הפסח. להשיג ברשתות השיווק.

אתם חייבים לטעום: שלגון בטעם ויסקי-
אספרסו

את  נסטלה  גלידות  משיקה   2016 עונת  פתיחת  עם 
שמנת  שלגוני   – מיני  בגרסת   JOYA COLLECTION
ומעל  הגלידה  בתוך  ועשירות  מפתיעות  תוספות  עם 
עם  חדשים  טעמים  ארבעה  בסדרה  השוקולד.  ציפוי 
ויסקי-אספרסו,  לשלגון:  קלוריות   250 מ-  יותר  לא 
טופי- קלוי,  פיסטוק-קוקוס  פיסטוק,  חלבה-שברי 

חדשה,  בחיצוניות  מגיעים  השלגונים  מלוח.  קרמל 
בגודל מיני, עם כמות גדולה של תוספות ובמחיר נגיש 
לכל כיס. הסדרה מתאפיינת גם בחידוש מבית נסטלה, 

בזכות  שמתאפשר 
ייחודית,  טכנולוגיה 
שמפזרת את התוספות 
השוקולד,  ציפוי  מעל 
כך שומרים על מרקם 
התוספת  של  קראנצ'י 
נראות  ויוצרים 
לשלגון.  מיוחדת 

הרצאה מרתקת - כל הסודות להצלחה
עצמכם  את  שאלתם 
חזון  הופכים  איך  פעם 
ליוזמה מהפכנית וממה 
ההצלחות  מתחילות 
הגדולות? אבי כץ הוא 

בתי  רשת  ובעלי  ממקימי  ישראלי,  ויזם  עסקים  איש 
הקפה 'קופיקס'. שהפכה לסיפור הצלחה ישראלי. גם 
הדרך  פורצות  החדשניות  היוזמות  ככל  הזו,  היוזמה 
והשוק, התחילה מאפס, מחזון אמיץ, נחוש ועוצמתי. 
'כיוון',  מרכז  במת  על  שתתקיים  מרתקת  בהרצאה 
יחשוף אבי כץ, שהקים בעשר אצבעותיו את קופיקס 
ואת  הגדולה  ההצלחה  סיפור  את   , הגשמה  קרן  ואת 
מפתחות הזהב שבכוחם לפתוח לכל אחד מאתנו את 
השערים הגדולים להצלחה. הרצאה זו בכנס המושקע 
של  הרצאות  בסדרת  הפתיחה  יריית  הינה  המתוכנן, 
בתקופה  לערוך  'כיוון'  מרכז  שמתכוון  עסקים  אנשי 
המרתק,  לכנס  להירשם  מוזמנים  אתם  הקרובה. 
 18:00 בשעה   ,)10/3( א'  אדר  ל'  ה',  ביום  שיתקיים 
הכניסה  'כיוון'.  במרכז  באודיטוריום  בדיוק,  בערב 
במרכז  מראש  בהרשמה  בלבד,  לגברים  חינם,  לכנס 

'כיוון'. מספר המקומות מוגבל.



בפתח-תקוה26        א' באדר ב' תשע"ו 1211/3/16

מאת: אלי שניידר
 

במליאת  לסדר  דחופה  הצעה  במסגרת 
בעניין  ח"כים  חמישה  שהגישו  הכנסת 
הפגיעה בילדי החינוך המיוחד, אמר סגן שר 
בעלי  ילדים   " כי  פרוש  מאיר  הרב  החינוך 
אינם  הפטור  מוסדות  של  מיוחדים  צרכים 

מקבלים טיפול בהתאם לחוק חינוך מיוחד".
הדברים נאמרו בתגובה לדברי ח"כ שמולי 
קלינאית  היעדר  על  שקבל  הציוני(  )המחנה 
תקשורת בגן שפתי וניסה להקביל מצב שבו 
ייפגעו ילדי החינוך המיוחד הלומדים לימודי 
קודש, אז לדבריו, הזעזוע הציבורי היה גדול 
יותר. סגן השר אמר כי גם במוסדות תורניים 
החינוך  ילדי  פטור,  כמוסדות  המוגדרים 

בעל  ילד  שכל  מה  מקבלים  אינם  המיוחד 
והממ"ד  הכללי  מהמגזר  מיוחדים  צרכים 

מקבל.
"אני חייב לספר לך ולחברי הכנסת ולשתף 
המוגדרים  במוסדות  למדתי  אני,  אתכם, 
מוסדות פטור. גם בניי למדו במוסדות פטור. 
רוצה  ואני  פטור.  במוסדות  לומדים  נכדיי 
לספר לך ולכם שחוק חינוך מיוחד לא חל על 
מוסדות פטור. המשמעות היא, שאם יש ילד 
מדינת  של  הלימודית  המערכת  בכל  הזקוק 
לומד  הוא  אם   – וכדומה  לסייעות  ישראל 
חינוך  חוק  לזה.  זכאי  לא  הוא  פטור,  במוסד 
מיוחד לא חל עליהם. כך שהאמירה שאם זה 
היה לימודי קודש הזעזוע היה יותר גדול הוא 
חוטא לאמת. יכול להיות שצריכים להזדעזע 

מכל מקרה, וכך צריך לנהוג, אבל רק שתדע 
שלומדים  בישראל  ילדים  יש  שאם 

חוק   – פטור  במוסדות  קודש  לימודי 
חינוך מיוחד לא חל עליהם".

ולשתף  לספר  גם  חייב  "ואני 
אותך, בשלב מסוים גם העליתי את 

זה בפני השר ואמרתי לו 
שלדעתי משרד החינוך 

ליזום  צריך  היה 
העיוות  את  ולתקן 

אשר  השר,  הזה. 
כניסתו  ביום 

אמר  למשרד 
'הבוקר  כי 

י  ת י י ה

אבא  אני  זה  ומרגע  ילדים  לארבעה  אבא 
צורך  שיש  הסכים  ילדים',  ל-2,183,000 

ליזום את התיקון הזה.
שהשר,  שהמשרד,  לו  "הצעתי 
הילדים  בקרב  לפיו  התיקון  את  יוביל 
שכולם  אפליה,  תהיה  לא  המתקשים 

יהיו שווים. 
שלך  האמירה  שאם  "כך 
תצרום"  שאוזני  כדי  נאמרה 
אז   - שמולי  לח"כ  הוסיף  
לי.  צרמו  הדברים  אכן 
ואני משתף אותך בכאב 
מוסדות  שילדי  שלי 
פטור לא זכאים לחוק 

חינוך מיוחד".

מאת: יוסי הכט
 

כותלי חדר ועדת הכספים בכנסת כבר ראו 
כמה עימותים מעניינים ובפרט תחת שרביטו 
של יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני, אבל מחזה 
המרתקת  בוועדה  גם  ייחודי  היה  שכזה, 
ביותר בכנסת. כחמישים מנהלי תלמודי תורה 
התורה  יהדות  סיעת  לישיבת  השבוע  הגיעו 
ומול חברי הכנסת, ישבו ופירטו את הקשיים 

המתעצמים שלהם מול משרד החינוך. 
לנוכחים נדמה כאילו לא הוחלפה ממשלה 
מרכזי  בורג  מהווה  אינה  התורה  ויהדות 
לראשונה  הליכוד.  עם  המתחדשת  בשותפות 
נשמעה ביקורת גם מפיו של סגן שר החינוך 
שעד כה, פומבית לפחות, נמנע מלתקוף את 

המערכת מתוקף תפקידו במשרד.

מושמעות  הללו  שהטענות  הוא  העניין 
כוונות  מלא  שר  יושב  החינוך  שר  כשבכיסא 
הפוליטיות  הנסיבות  שמכורח  טובות, 
והאישיות יש לו גם יכולות. זה בא לידי ביטוי 
בתקציבים וביישום ההבטחות הקואליציוניות 
בחבירה  תמיכתו  את  מסתיר  לא  בנט  כאשר 
לחרדים. הוא קשוב לכל פנייה ומקיים דיאלוג 

עם כל נציג חרדי שיושב במליאה.
הזאת,  במשמרת  שדווקא  קרה  איך  אז 
מר  על  ומבכים  מנהלים  חמישים  מתכנסים 
להקשיב  היה  צריך  זאת  להבין  כדי  גורלם? 
העדויות  ולשאר  בישיבה  שהובא  למעט 
הרבנים  ועדת  לפני  האחרון  שנפרשו בשבוע 
והגרמ"ה  רוזן  הגר"י  בהובלת  חינוך  לענייני 
ועדת  יו"ר  הירש, ובהשתתפותו הפעילה של 

הכספים ח"כ גפני, ואשר חלקן נערכו בחדרו 
ברק.  בבני  חזו"א  ברחוב  הישיבה  ראש  של 
"אין לנו טענות אישית על בנט שמנסה לבוא 
"הבעיה  התורה,  בדגל  מסבירים  לקראתנו", 
מפקחים  משבעים  למעלה  עם  היא  שלנו 
וטענות  סיבות  לאדמה  מתחת  שמחפשים 
כאילו  פועלים  הם  המוסדות.  נגד  לביקורת 

השר המכהן הוא עדיין שי פירון". 
השתלמויות  בסוגיית  רק  מדובר  לא 
גב  את  ששבר  הקש  מעין  שהיו  הטיולים, 
של  עדויות  הובאו  הוועדה  בפני  הגמל. 
של  "הצקות"  מכנים  שהם  מה  על  מנהלים 
כשהסיבה  החרדי,  המחוז  מטעם  מפקחים 
היא  המנהלים,  לטענת  זאת,  לכל  העיקרית 
"במחוז  המפקחים.  בקרב  סמויה"  "אבטלה 

עשרים  היותר  לכל  להיות  אמורים  החרדי 
לעומת  מדי  גדולה  כמות  זו  וגם  מפקחים 
הרב  הישיבות  איגוד  מזכ"ל  מסביר  הצורך", 
שבעים  קיבלנו  זה  "במקום  ברילנט,  שלמה 
מחפשים  דו"ח,  שבוע  כל  למלא  שצריכים 
כל  את  ומקעקעים  עילות  לאדמה  מתחת 

העצמאות החינוכית של תלמודי התורה".
היא  לפיכך  שהתקבלה  הברורה  ההנחיה 
נשמע  גפני  המפקחים.  עם  קשר  כל  להפסיק 
ועדת  בישיבות  רק  לא  מתמיד,  מיליטנטי 
ואמצעי  הכנסת  חברי  בפני  גם  אלא  הרבנים 
אדום",  בקו  מבחינתנו  "מדובר  התקשורת. 
עיתונות,  לקו  הכספים  ועדת  יו"ר  אומר 
את  נחריף  מהיסוד,  ישונו  לא  הדברים  "אם 

הצעדים".

סגן שר החינוך ח"כ הרב פרוש במליאת הכנסת: "ילדים בעלי צרכים מיוחדים של מוסדות הפטור אינם מקבלים טיפול 
בהתאם לחוק חינוך מיוחד"

מפלים בין הילדים המיוחדים

"אם לא תיפסק התערבות המפקחים, נורה 
שלא להגיש טפסים לחידוש רישיונות"

גורמים בכירים בוועדת הרבנים לענייני חינוך

ההחלטות מעוררות הסערה 
של ועדת הרבנים לענייני 
חינוך בגיבוי מלא של מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל 

שטיינמן באו על רקע עדויות 
של מנהלים רבים בנוגע 

להתערבות חסרת תקדים של 
  מפקחי המחוז החרדי

בדגל התורה מבהירים: "אין 
לנו טענות על בנט שמנסה 

לבוא לקראתנו. הבעיה שלנו 
היא עם למעלה משבעים 
מפקחים שמחפשים מתחת 

לאדמה סיבות וטענות 
מחריפים את הצעדים. בניין הנהלת משרד החינוך בירושלים                                                           )צילום: ד"ר אבישי טייכר( לביקורת נגד המוסדות"

למנוע את 
האפליה. סגן השר 
ח"כ מאיר פרוש 
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ועוד חברים רבים וגדולים מהחיים 
המגיעים אלינו הישר מאמריקה.

עדלאידע ייחודית, תוססת וססגונית, 
שטרם נראתה בארץ. 
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בלוני ענק

חג פורים שמח!  איציק ברוורמן, ראש העיר | רון כץ, ראש אגף האירועים

במקרה של מזג אוויר סוער, האירוע יבוטל. 
* חל איסור מוחלט על רוכלות לאורך מסלול העדלאידע * הציבור מתבקש להצטייד בשתייה

מתחם נגישות בדרך הרב מלכה בצמוד לפארק בגדול 

פרטים באתר העירייה www.petah-tikva.muni.il ובפייסבוק העירוני

אגף האירועים
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מאת: חיים רייך
 

המכונית משמיעה טרטור קל והמנוע ניצת. 
אנחנו עולים על הרכב, יוצאים ליום של סיור 
במהלך  הארגון  שבנה  השונים  במקוואות 
אלו  אותם  אל  גם  להציץ  ומבקשים  השנה 
שעדיין לא סיימו את בנייתם, אלו שהדחפורים 
בגדים  מאובקי  ופועלים  בהם  עובדים  עדיין 

מרימים אותם ממסד עד טפחות.
שלנו  הראשון  היעד  לדרך,  יוצא  הרכב 

ברור: מקווה כפר הרי"ף.

 כפר הרי"ף 

הבית'  ל'טהרת  המיוחדים  הדברים  "אחד 
להקים  בוחרים  אנחנו  בהם  המקומות  הוא 
בשעה  הארגון  פעילי  מסבירים  מקוואות", 
שהרכב נוסע במהירות בדרך הסלולה. "אנחנו 
מלא  תקציב  שיש  במקום  מקווה  מקימים  לא 
אין  בהם  במקומות  רק  אלא  מלא  כמעט  או 

תקציב בכלל או שהתקציב כמעט אפסי".
למה? אני מנסה להבין.

אותנו  צריך  לא  מלא  תקציב  כשיש  "כי 
וכשהתקציב כמעט מלא קל יהיה להשיג תורם 

למצוא  בבעיה.  ויטפל  החסר  את  שישלים 
תורם למאה אלף שקלים זה עניין אחד ולמצוא 
אחר  סיפור  זה  מיליון  או  מיליון  לחצי  תורם 
כלל,  בטוחה  אינה  שהצלחתו  סיפור  לגמרי, 
במקום  יהיה  הכל  שלמרות  לדאוג  ובשביל 
מקווה אנחנו שם. במקום בו אין אנשים אנחנו 
משתדלים להיות איש, איפה שיש לא תמצאו 

אותנו".
מתוודע  ואני  פנינו  על  חולפים  הנופים 
מקווה  של  מצבו  הגיע  בו  המופלאה  לצורה 
כפר הרי"ף לידיעת אנשי הארגון. כבכל שנה 
עלו הפעילים להתייעץ עם כ"ק מרן האדמו"ר 
הלכתיות  שאלות  אודות  שליט"א  מבעלזא 
ברכתו  את  ולקבל  שונים  במקוואות  שצצו 
מעמיד  אומנם  שלנו  "הארגון  לפעילותם. 
סוללת תלמידי חכמים שעוברים בין המקוואות 
השונות, בודקת את כשרותם ומוצאת פתרונות 
לבעיות שונות, אך כשאנחנו נתקלים בשאלה 
של ממש, איננו סומכים רק על הרבנים שלנו 
גדולי  של  שולחנם  על  השאלה  את  ומעלים 
ישראל מכל גווני הקשת", אומרים הפעילים. 

שעה  לאחר  פגישה.  באותה  גם  היה  כך 
ארוכה של דיונים ארוכים שאל האדמו"ר את 
כפר  מקווה  עם  "ומה  שליט"א:  מוצפי  הרב 
האחרון  המנוחה  שבזמן  מסתבר  הרי"ף?". 

הרי"ף  לכפר  סמוך  בכפר  האדמו"ר  שהה 
ושם נודע לו כי מקווה כפר הרי"ף נעול מזה 
שלושים וחמש שנה עקב בעיות קשות והזנחה 

חמורה.
הרב מוצפי שליט"א הבטיח לצאת למקום 
גרוע  כיותר  התגלה  וזה  המצב  את  ולבדוק 
מחדש  והבנייה  השיפוץ  עלויות  מששיער. 
נאמדו בקרוב למיליון שקלים ולקופת הארגון 
על  הסכום  את  להוסיף  אפשרות  הייתה  לא 
סכומי הבנייה של שמונת  המקוואות שהלכו 
החליט  זאת  ובכל  עת.  באותה  ידה  על  ונבנו 
פני  את  להשיב  שלא  שליט"א  מוצפי  הרב 
תושבי היישוב ריקם, אמון על החלטתו שכל 
את  לקיים  אפשרות  לו  שתהיה  צריך  יהודי 
המצווה החשובה, החליט לקחת על עצמו את 
המשימה למרות חוסר התקציב. הארגון נכנס 
התגלתה  ישראל  עם  של  ומיוחדותו  לתמונה 
בתפארתה. חצי מעלות הבנייה, למשל, נתרמה 
על ידי אחת מתושבות היישוב – הגברת לונה 
את  והורישה  ערירית  שנפטרה   – ע"ה  כהן 
כל הונה למטרה הקדושה. שאר הכסף הגיע, 
מאנשים  בסכומים,  וחלקו  בפרוטות  חלקו 
אחיהם  לטובת  ליבם  את  שפתחו  צדיקים 
והטרקטורים שפועלים בשטח במלוא המרץ, 
מהווים  כמו  ויוצרים,  בונים  מחזירים  מפנים 

עדות נאמנה למיוחדות התורמים כולם.
 

 יהוד

מכפר הרי"ף אנחנו שמים את פנינו לכיוון 
העיר יהוד שבגוש דן. הנסיעה ארוכה ובמהלכה 
של  המופלא  לסיפורם  להתוודע  מספיק  אני 
מקוואות נוספים כמו מקווה נצרת, מקווה תל 
כולם  שנבנים  עקיבא,  אור  ומקווה  גיבורים 
המייחדים  הדברים  "אחד  אלו ממש.  ברגעים 
הפאר  הוא  ידינו  על  הנבנים  המקוואות  את 
על  שנבנה  מקווה  דומה  אינו  שלהם.  וההדר 
של  מקווה  או  ממשלתי  למקווה  הארגון  ידי 
בשווי  קירות  אריחי  קונים  אנחנו  המועצה. 
מאות שקלים למטר, מתקינים בכל חדר ג'קוזי 
ומציידים בציוד יפיפה ומפואר. ולא רק חדרי 
המקווה נראים כחדרי ספא יוקרתיים, גם חדר 
הממתנה, הכניסה אל המקווה והמקום כולו".

בשביל מה זה כל כך חשוב? אני תמה.
על  מדקדקים  שאינם  האנשים  כל  "בשביל 
קלה כבחמורה. במקומות שאינם שומרי תורה 
מינימאלית  או ששמירת המצוות שם  ומצוות 
ההבדל בין מקווה מפואר לרגיל יהיה ההבדל 
המצווה  על  וויתור  לבין  אליו  הגעה  בין 

מסע ברחבי ישראל אל 
הערים והיישובים בהם 

מתחוללת מהפכת הטהרה 
שמוביל ארגון "טהרת 
הבית" בראשותו של 
הרה"ג יחזקאל מוצפי 
 בדרך, אנחנו למדים 

על הקו המנחה את 
הארגון בהקמת מקוואות 

ביישובים שאין בידם 
דרך אחרת לגייס את 

הסכום הנדרש להקמת 
  מקווה טהרה למהדרין

מהפכת הטהרה
בניין המקווה בחדרה

מקוה אורנית נופי נחמיה

 משמיעין על השקלים
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החשובה", עונים הפעילים המנוסים.
אנשי  שולפים  ליהוד  מתקרבים  כשאנחנו 
את  עוצר  אני  תמונות.  צרור  הבית  טהרת 
יפיפייה,  לעיני,  מתגלה  יהוד  העיר  נשימתי. 
מטופחת ומושקעת כשבמרכזה חורבה גדולה. 
אין אפשרות להגדיר אחרת את המבנה האפור, 
אני  זה?",  "מה  שם.  שנראה  והחרב  המכוער 
"זהו המקווה ששימש, או  לא מצליח להבין. 
יותר נכון – כמעט ולא שימש, את תושבי יהוד 
התמונות מספרות  לא מאמין.  אני  היום".  עד 
מתקרבים  היו  לא  שועלים  שאפילו  מקום  על 
עצמי  את  שואל  ואני  מזעזעת  ההזנחה  אליו. 
האם היו כאלו שמסרו את נפשם והגיעו לכאן 

למרות הכל.
עתידו של המקווה שמול אתר הבנייה שלו 
פקפוק.  בלי  נחתם  רגע  באותו  המקווה  עוצר 
ידעו  ברגע שראו אנשי הארגון את מצבו הם 
על  האגדית,  עלותה  על  הבנייה,  את  שייקחו 
שכמם. יהיה מה שיהיה. "למרות שלא השגנו 
מתנהלת  היא  הבנייה,  סכום  כל  את  עדיין 
במרץ. אי אפשר להשאיר יהודים במצב כזה", 

אומרים הפעילים המרוצים.

 מקווה אורנית

שומע  אני  הארגון  של  העבודה  צורת  על 
הבא  היעד  הכביש.  על  שוב  נוסע  כשהרכב 
שלנו הוא אורנית. "כדי להקים מקווה אנחנו 
לא שוכרים צוותות של פועלים ולא משלמים 
שבונה  כארגון  עבודתם.  עבור  משנה  לקבלני 
אנחנו  שנה  מדי  טהרה  מקוואות  כעשרה 
בנאים,  של  צוותות  ברשותנו  להחזיק  יכולים 
כך,  וכו'.  רצפים  חשמלאים,  אינסטלטורים, 
במקום  עבודת  את  מסיימת  השלד  כשיחידת 
הבאה,  בעיר  המקווה  את  להקים  עוברת  היא 
מגיעים  הבא  השלב  ואנשי  מתחלף  הצוות 
למקום. בצורה זו אנחנו לא מבזבזים זמן יקר 
על תיאום בין הצוותות וחוסכים כספים רבים 
של תיווך לקבלני משנה. כך אנחנו גם מזרזים 

תהליכים וגם חוסכים כסף יקר".
היישוב  אורנית,  על הכביש.  הרכב מתקדם 
כמקום  מתברר  מעולם,  שמעתי  לא  עליו 
אישור  איש.  אלפים  עשרת  של  מגוריהם 
שייקח  מי  היה  לא  אך   , היה  המקווה  לבניית 
על עצמו את העול התקציבי עד שטהרת הבית 

תפס את המושכות.
טהרה  במקווה  היישוב  של  הצורך  "על 
שמענו הפעם מראש המועצה המקומית - מר 
למשרדנו  שהגיע  זה  היה  הוא  לנגר.  שלומי 
הוא  לעזרתו.  שנרתם  ביקש  עסיסית  וביידיש 
לנתק  יוכלו  לא  בילדות  שינק  מה  שאת  אמר 
אף  על  בדמו,  חקוקה  הטהרה  ומצוות  ממנו 
תקציבית  אפשרות  כל  לו  אין  רצונו  שלמרות 
מלאה לבנות לתושביו מקווה בסיסי וכל שכן 
לקיים  שאפשר  חשב  לא  אני  אבל  מפואר, 
ישוב יהודי בלי מקווה טהרה. תוכלו לעזור לי 

להקים את המקווה הזול ביותר?'".
המקווה שהוקם לבסוף לא היה זול בכלל; 
בו  הושקעו  שקלים  וחצי  ממיליון  למעלה 
כאשר חלקם הארי מגיע מתרומות שהושגו על 
ידי הארגון. כשאנחנו מגיעים למקום והמקווה 
הלך  לאיפה  מבין  אני  כבודו  במלוא  נראה 

הכסף. 
כדי  הכל  לעשות  שצריך  מצווה  יש  "אם 
וודאי  זו  לקיימה  ולמשוך  אותה  להנעים 

מצווה חשובה זו", אומר הרב יחזקאל מוצפי 
מקווה התבטא  בניית  על  רק  "והרי  שליט"א, 
לדור  ופסק להלכה ש"אסור  חיים  מרן החפץ 
נמצא  אם  הדין  ומין  מקווה  בה  שאין  בעיר 
זה  את  זה  כופין  מקווה  בה  שאין  קהילה 
והיא קודמת לבניין בית  לעשות בה מקווה... 
הכנסת וקניית ספר תורה וכל המצוות" ועליה 
את  דוחה  טהרה  "חוסר  הקדוש:  הזוהר  כתב 
שדירתו  וגורם  בעולם,  תשרה  שלא  השכינה 
של הקב"ה לא תהיה בעולם, ובני אדם אפילו 
ואינם  בתפילה  צועקים  חטאו,  שלא  אותם 

נענים"".

 נופי נחמיה

"הכל התחיל בשיחת טלפון תמימה", נזכר 
איך  הארגון,  מנכ"ל  שלום,  בן  אריאל  הרב 
התחילה בנייתו של המקווה. "באחד הבקרים 
את  שהציג  ואדם  במשרדינו  הטלפון  צלצל 
לו  שנסביר  ביקש  נחמיה  נופי  כתושב  עצמו 
להיות  פשוט  בור  המכשירים  הכללים  מהם 

מקווה".
תעשו  'ומה  תמהנו,  למקווה?',  "'בור 
בגשם? ואיך תחממו אותו? ואיך בכלל יטבלו 
חשב  לא  הוא  תשובות,  היו  לא  לאיש  שם?'. 
לא  הקיים  המצב  שעם  ידע  רק  הנושא,  על 
יוכלו להמשיך. נופי נחמיה נמצא בין ישובים 
צריכים  תושביו  וחגים  ובשבתות  ערביים 
עוינת  בסביבה  דקות  ארבעים  לצעוד  תושביו 

כדי להגיע אל המקווה הקרוב".
לצאת  החלטנו  הסיפור  את  "כששמענו 
לא  שהאיש  וגילינו  ליישוב  נסענו  לשטח. 
ואף  ערביים  בכפרים  מוקף  היישוב  הגזים, 
בלי  סביר.  הליכה  במרחק  קיים  לא  מקווה 
לחשוב פעמיים החלטנו לקחת את הבניה על 
כתפינו ו...", הרכב פונה בחדות שמאלה, נכנס 
וחדיש.  יפיפה  מבנה  מול  ונעצר  היישוב  אל 
"לפני כמה חודשים סיימנו את בנייתו", מסיים 
הרב בן שלום ומול מה שרואים בעיניים הוא 

אינו צריך להוסיף אף מילה...

 חדרה

מנופי נחמיה אנחנו ממשיכים ומפינים לעבר 
כשהג'י. תמה  אני  "חדרה?",  חדרה.  העיר 
פי.אס מכריז על יעד הנסיעה, "לא ייתכן שאין 
שם מקווה! זו עיר ואם בישראל לא ישוב קטן 
לומר.  מה  אין  המציאות  מול  אבל  ונידח!". 
הארץ,  שבמרכז  הגדולה  העיר   – כן  בחדרה, 
לא היו עד היום מספיק מתקני טהרה. שכונת 
למשל,  העיר,  במרכז  שנמצאת  הוותיקה  ניסן 
מקווה,  מבניין  עכשיו  עד  ליהנות  זכתה  לא 
ומדובר בשכונה שהמרחק המפריד בינה לבין 
המקווה הקרוב נאמד בארבעים דקות הליכה. 

ארבעים דקות!
שלנו",  המצוקה  את  ראו  שלא  לא  "זה 
ידנו ומברך  אומר אחד המקומיים שנעצר על 
שבעולם,  הברכות  בכל  הארגון  פעילי  את 
"העירייה הקצתה איזה תקציב לבניין המקווה 
אבל הוא נגמר עוד בשלב השלד, וכך, עד כמה 
שתים  מצב  באותו  הבניין  נשאר  הזוי,  שזה 
למועצה  פניותינו  כל  תמימות.  שנים  עשרה 
לא  שונים,  כנסת  ולחברי  לעירייה  הדתית, 
במשך  טהרה  מתקן  חסרי  נותרנו  וכך  הועילו 

השכונה  רבני  כשנפגשו  רק  ארוכות.  שנים 
שלנו עם מנהלי הארגון הקדוש החלו העסקים 
השליח  להיות  זכה  המופלא  והארגון  לנוע 

להביא לנו ישועה של ממש".
גם במקווה חדרה זכו פעילי הארגון לראות 
נפלאות. נכון, גם הסכום הדרוש לבניין מקווה 
מונח  שכבר  החלק  אבל  נאסף,  לא  עדיין  זה 
נפלאות.  סיפורי  ממגוון  ארוג  הארגון  בידי 
"על מצב המקווה בחדרה שמענו כאשר יצאנו 
מחדרו של אחד מתורמי הארגון , בחוץ פגשנו 
בשניים מרבני חדרה וכשפגשו בנו שחו לתומם 
על מצב המקווה בעירם. לאחר שנסענו למקום 
החלטנו  בעיניים  העגומה  במציאות  ונוכחנו 
להירתם לפעולה", מספר הרב יחזקאל מוצפי 
שליט"א, "כבר בתחילת הדרך קיבלנו טלפון 
מהתורם , שהסיפור המעניין התגלגל לאוזניו, 
אמר שבעצה משותפת עם אחיו החליטו כולם 
המקווה  בניין  על  אביהם  זכר  את  להנציח 
הבנייה  מעלויות  חצי  לתרום  וישמחו  החדש 
למען הנצחתו. עם הסכום הזה יצאנו לדרך...".
מדהימות  תרומות  קיבלנו  הבנייה  "במהלך 
נוספות", מספר הרב אריאל בן שלום  מנכ"ל 
נתרמו  שקלים  אלף  שישים  "הנה,  הארגון 
לבנייה על ידי אישה צדיקה ולא עשירה בכלל. 
אין אפילו מזגן בבית אבל  זו  לתושבת מקום 
כשהיא שמעה על הבנייה ועל חסרון התקציב 

בסך  שלה,  הפנסיה  כל  את  לתרום  החליטה 
שישים אלף שקלים, לבנייה!".



כמו  הפרטית,  ההשגחה  מסיפורי  מעט 
הארגון  אנשי  של  המדהימה  הפעילות  גם 
נחשפים לפני בשעה שהרכב הקטן עושה את 
גלגלינו  תחת  עוברים  הכבישים  חזרה.  דרכו 
במהירות ואנחנו מתקדמים ירושלימה. "כרגע 
אנחנו בגרעון של למעלה משני מיליון שקלים. 
מיליונים אלו לא נדרשים כדי להתקדם הלאה 
אלא כדי לסיים את עבודות הבנייה המתקיימות 
כעת בשלל אזורי הארץ", מספר הרב בן שלום 
בגילוי לב. "למרות הגרעון העצום, אני בטוח 
אין  הלאה.  ונמשיך  אותו  נכסה  מאוד  שמהר 
לב יהודי שיכול להישאר שאנן מול יישוב או 
המצווה  את  לקיים  יכולים  לא  שתושביו  עיר 
ירצה לקחת חלק  הקדושה, ובטוח שכל אחד 

בפעילותו הנפלאה של הארגון".
השקלים",  על  משמיעים  באדר  "באחד 
הורו חכמינו בגמרא הקדושה. בעיתוי מיוחד 
אליכם  הבית'  'טהרת  ארגון  אנשים  פונים  זה 
של  הקדושה  בפעילותו  חלק  לקחת  בהצעה 
הארגון ולזכות לכך שעוד בית יהודי יקיים את 

המצווה החשובה. בזכותכם.

רבני טהרת הבית אצל הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א

רבני טהרת הבית אצל הרב הראשי הרב דוד לאו שליט"א

 משמיעין על השקלים
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי 
מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן" 

)לה, כא(.
מפקד  מלשון  "ְפקּוֵדי"  המילה  משמעות  בפשטות 
של  המדויק  חישוב  מפורט  זו  שבפרשה  כיון  ומספר, 
אולם  למשכן.  שהובאו  והנחושת  הכסף  הזהב  כמות 
משמעות נוספת יש למילה "ְפקּוֵדי" והוא מלשון נפקדות 
וחיסרון וכמו שנאמר )שמואל א כ, יח( ְוִנְפַקְדָּת ִּכי ִיָּפֵקד 

מוָֹׁשֶבָך. 
ולכאורה קשה, מה שייך לשון חסרון ונפקדות בעניין 
פרשת המשכן? אלא שרש"י הקדוש הרגיש בקושיה זו 
והסביר שרמזה לנו התורה בפסוק זה על חורבן שני בתי 
המקדש שנפקדו ונחסרו מעם ישראל )"ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן"- 
מישראל(,  שנחסרו  המקדש  בתי  שני  המשכן-  חסרון 
ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  "ֵאֶּלה  באומרה  התורה  שממשיכה  וזהו 
ִמְׁשַּכן" מלשון משכון וערבון, בית המקדש היה כמשכון 
אך  והצלחה,  ברכה  שפע  שהעניק  משכון  ישראל,  ביד 
בעוונותינו הרבים נלקח מאיתנו המשכון והוחזר בחזרה 

לידיו של ה' יתברך. 
יתברך  שה'  הדורות  כל  במשך  ובקשתנו  ותפילתנו 
ְוֶתֱחֶזיָנה  בחזרה,  המשכון  את  לנו  ויחזיר  בעונינו  יראה 
עשרה- שמונה  )תפילת  ַרֲחִמים  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו 
ברכת רצה(, אך עדיין הקב"ה לא החזיר לנו את המשכון 
כיון שיש לנו חובות כלפיו, עדיין חסרים אנו בשלימות 
משא  את  באמתחתנו  וסוחבים  והמצוות  התורה  קיום 
את  לקבל  נזכה  החובות  את  שנשלם  ברגע  העבירות, 
המקדש  בית  בבניין  לראות  נזכה  בחזרה-  המשכון 

שכולנו כל כך מצפים ומייחלים לראותו.
נסיר   - יתברך  ה'  כלפי  שלנו  החובות  את  נשלם  אם 
את העבירות העומדים בעוכרנו, נתחזק ונשתדל בקיום 
המשכון  את  לקבל  נזכה  החסדים,  ובריבוי  המצוות 

בחזרה.



יותר  שהתעכבו  לזוג  במשל  זאת  המחישו  רבותינו 
ההשתדלויות  כל  את  עשו  הם  מללדת,  שנים  מעשור 
מפי  התברכו  יתברך,  לה'  בתפילה  זעקו  והניסיונות, 
הרבנים והתייעצו עם גדולי הרופאים והפרופסורים, אך 
ְוֶהֶבל  ְלתֹהּו  ָיַגְעִּתי  ְלִריק  ַוֲאִני ָאַמְרִּתי  שום דבר לא עזר, 
ִכֵּליִתי )ישעיה מט, ה(, עד שלפתע באופן פתאומי  ּכִֹחי 
להיפקד,  הזוג  זכו  שנה  עשרה  כחמש  לאחר  ופלאי 
השמחה הייתה גדולה ועצומה לאין ערוך, ולקראת מועד 

הלידה ההתרגשות הלכה וגברה. 
ולקח  גברו  הלידה  צירי  הגיע,  המיוחל  היום  והנה, 
הלידה  לחדר  בדרך  החולים  לבית  אשתו  את  הבעל 
לאחר  זכר  לבן  יזכו  הם  סוף  סוף  לבב,  ובטוב  בשמחה 
חמש עשרה שנה, אך שמחתם לא ארכה זמן רב, קבוצת 
רופאים הוזעקה למקום ולאחר שעה קלה יצאו הרופאים 
ובישרו לבעל שחל סיבוך נדיר במהלך הלידה וכעת עומד 
בפניהם שתי אפשריות: או להחיות את האשה ולהמית 

את העובר, או לנסות ולהחיות את העובר וכתוצאה מכך 
האשה עלולה להסתכן בנפשה עד כדי מוות רח"ל.  

ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  נפשו,  את  ידע  לא  אדם  אותו 
)מועד  נהפכה  לתוגה  השמחה  כל  כח(,  קיט,  )תהילים 
ושאלם  ישראל  לגדולי  פנה  רב  בקושי  ע"ב(,  כה  קטן 
מה עליו להחליט בנושא כה חמור ומצער, גדולי ישראל 
השיבו שאין בדבר זה תשובה ברורה ועליו להודיע הדבר 

לאשתו והיא זאת שתחליט.
ניגש הבעל אל אשתו ובישר לה את הבשורה הקשה, 
והיא, עם כל הקושי שבדבר, ועל אף שמדין תורה היא 
חברך  לחיי  קודמים  חייך  זאת שהרי  לעשות  חייבת  לא 
הייתה שהיא  החלטתה  אעפ"כ  ע"א(,  סב  מציעא  )בבא 
כל  שהרי  בחיים,  יישאר  שהעובר  כדי  למות  מעדיפה 
יעודה ותכליתה להשאיר זרע בעולם, ואם לא עכשיו, מי 
יודע אם זה יתאפשר שוב בעתיד, אם לא עכשיו אימתי 

)אבות פ"א מי"ד(. 
אולם בקשה אחת ביקשה האשה מבעלה לפני פטירתה 
מסרה  שאמו  לו  לספר  ידאג  אביו  הילד  יגדל  שכאשר 
נפשה בשבילו, והיא מבקשת שכשיגיע לגיל מצוות ילך 

לקברה יגיד עליה קדיש וילמד לעילוי נשמתה. 
והילד גדל, כשביקש ממנו אביו שיבוא  חלפו הימים 
איתו לבית הקברות לקבר אימו, הילד סירב והשיב לאביו 
בחוצפה שהדברים הללו לא נוגעים אליו ולא מעניינים 
ולבילויים,  לטיולים  למסעדות  ללכת  רוצה  הוא  אותו, 
הדברים  זמן בשביל  לו  ואין  חיים"  "לעשות  רוצה  הוא 

הללו. 
בזעם:  לו  והשיב  בנו  מתשובת  ונדהם  נחרד  האבא 
"תתבייש לך, אתה היית צריך להיות עכשיו בשר חתוך 
ופגר מת, אמך מסרה את נפשה בשבילך וזה מה שאתה 

מחזיר לה בתמורה?". עזות פנים שאין כדוגמתה. 
בית  בזמן  ישראל  כשחטאו  והנמשל,  המשל,  זהו 
או  אפשריות,  שתי  כביכול  הקב"ה  בפני  היה  מקדש 
חלילה ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד 
יג(, או להחריב את  ג,  ֶאָחד )אסתר  ְּביוֹם  ְוָנִׁשים  ַטף  ָזֵקן 

בית המקדש ולהגלות את השכינה הקדושה ממקומה.
מה  ושאלו  המקדש  בית  עם  הקב"ה  נמלך  וכביכול 
לעשות, והשיב בית המקדש שהוא מוכן להקריב עצמו 
ולהיחרב וזאת בתנאי שיזכרו אותו עם ישראל בכל יום 
הזמן  בבא  שוב  שיחזור  נשמתו  לעילוי  וילמדו  יתפללו 
ֵּבית  ּכוֵֹנן  ּכַבְּתִחָּלה,  ֵביְתָך  ְּבֵנה  הראשונה,  לתפארתו 
ִמְקָּדְׁשָך ַעל ְמכוֹנוֹ, ַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינוֹ, ַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונוֹ, ְוָהֵׁשב 

ְׁשִכיָנְתָך ְלתוֹכוֹ )מנוסח תפילת עמידה לשלוש רגלים(. 
ולצערנו הרב ולדאבון ליבנו יש מעם ישראל שבמקום 
לבוא לבית ה' להתפלל ולהתחנן מעומק הלב על בניין 
בית המקדש, ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, 
הולכים  הם  ַרֲחִמים,  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
תיאטראות,  ולבתי  לאצטדיונים  ולטיולים,  למסעדות 
וכשמבקשים מהם לבוא ולהשלים מניין כמה דקות הם 
להרגיש  רוצים  והם  כח  להם  ש"אין  וטוענים  מסרבים 

חופשיים", להיות עם חופשי בארצנו. 
לא  אתם  "איך  ואומר:  הקב"ה  פונה  אנשים  לאותם 

מתביישים, אתם הייתם צריכים למות ולהיהפך לחתיכת 
בשר, בית המקדש נחרב בעבורכם כדי שתמשיכו לחיות 
פנים  ועזות  חוצפה  זוהי  לו?"  מחזירים  שאתם  מה  וזה 

שאין כדוגמתה. 
תבוא(  )כי  הקללות  בפרשת  דברים  בחומש  פסוק  יש 
שלכאורה טעון קצת ביאור, "ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְׁשַמע ְּבקוֹל 
ְוִהִּׂשיגּוָך"  ָהֵאֶּלה  ַהְּקָללוֹת  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  אלוקיך..  ה' 
י ע"ב( שאין  )דברים כח, טו(, רבותינו אומרים )מגילה 
לשון  שייך  מה  ולכאורה  שמחה,  לשון  אלא  "והיה" 
שמחה באי שמיעה למצוות ה', היה לתורה לומר "ויהי" 

ִאם ֹלא ִתְׁשַמע", שהוא לשון צער. 
אלא מתרצים המפרשים שישנם שני סוגי חוטאים, יש 
אדם שעובר על ציווי ורצון ה' אך ליבו נשבר בקרבו, הוא 
עובר את העבירה רק מחמת שאינו מצליח להתגבר על 
יצרו הרע, אך ליבו מלא חרטה וצער. אולם יש אדם שלא 
"תעזוב  הלב,  ובשרירות  בשמחה  ה'  מצוות  את  מקיים 
אדם  אומר,  הוא  כך  )ח"ו(,  האלה"  הדברים  מכל  אותי 
כזה שעושה את העבירות ב- "וָהָיה" בשמחה, הוא יקבל 

את הקללות הכתובות בהמשך הפרשה. 



אולם העידוד והשמחה המועטה שיש לנו שרוב ככל 
עם ישראל אינם עושים זאת מרוע לב ובכוונה להכעיס 
ישראל  לתורת  והערכה  מודעות  מחוסר  אלא  ולהקניט 
עריבות  את  הרגישו  לא  פעם  אף  הם  מצוותיה,  וקיום 
ומתיקות טוב התורה הקדושה )לשון אור החיים הקדוש 
דברים כו, יא(, ולא זכו לטעום ולהתענג מטעמה האמיתי 
של השבת הקדושה ושאר מצוות התורה. אך בתוך תוכם 
שוכנת השכינה הקדושה וטמונה ובוערת בהם האמונה 
צריך  רק  קדוש,  ניצוץ  יש  יהודי  לכל  יתברך,  בבורא 
להעיר ולהאיר אותו, ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעוְֹררּו ֶאת ָהַאֲהָבה 
)שמות  ָהָעם  ַוַּיֲאֵמן  ז(,  ב,  השירים  )שיר  ֶׁשֶּתְחָּפץ  ַעד 
ע"א(  צז  )שבת  מאמינים  בני  מאמינים  ישראל  לא(  ד, 
האמונה הצרופה טמונה בליבם, וגם אם כעת הם רחוקים 
משמירת תורה ומצוות, מ"מ לאחר שמדברים איתם מעט 
ומקרבים אותם בעבותות האהבה הם מתלהבים ונהפכים 

לשלהבת של קדושה וטהרה!
כשמלך  הזאת,  בעת  ולעשות  לפעול  שעלינו  מה 
בידית  ומחזיק  הדלת  מאחורי  עומד  ממש  כבר  המשיח 
להתחזק  זה  העולם,  כל  לפני  והתגלותו  כניסתו  בדרך 
העבירות,  מן  ובריחה  והמצוות  התורה  בשמירת  כולנו 
לזכור את בית קודשנו ותפארתנו שחרב בעונינו ולעשות 
דברים לעילוי נשמתו, להתפלל ולבכות על חזרתו ולקרב 
התועים,  אחינו  את  יפות  פנים  ובסבר  אהבה  בעבותות 
ובזכות זה שאנו נתחיל לפעול כאן למטה יערה ה' יתברך 
וָמְלָאה  הנביא  דברי  בנו  ויתקיים  מלמעלה,  טהרה  רוח 
ִּכי  ְמַכִּסים )ישעיה יא, ט(,  ַלָּים  ַּכַּמִים  ֵּדָעה ֶאת ה'  ָהָאֶרץ 
כּוָּלם ֵיְדעּו אוִֹתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדוָֹלם ְנֻאם ה' )ירמיה לא, 
לג(, ּוָבא ְלִצּיוֹן ּגוֵֹאל )ישעיה נט, כ(, במהרה בימינו, אמן.

ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

שתשרה שכינה 
במעשה ידיכם

העמוד 
טעון 
גניזה

הובא  המשכן,  מלאכת  בסיום 
וחלקיו  כליו  כל  על  המשכן 
כל  "ותכל  נאמר:  וכך  משה.  אל 
את  ויביאו  מועד...  אהל  משכן  עבודת 
מביא  לב'-לג'(  משה".)לט',  אל  המשכן 
לא  אדם  ששום  המדרש  דברי  את  רש"י 
מחמת  המשכן  את  להעמיד  היה  יכול 
כובד הקרשים, אמר משה לפני הקב"ה: 
איך אפשר להקימו בידי אדם? אמר לו: 
והוא  כמקימו  נראה  בידך,  אתה  "עסוק 
הוקם  שנאמר  זהו  מאליו,  ויקם  נזקף 

המשכן, הוקם מאליו".
פעם  רק  הוקם  לא  המשכן  לכאורה, 
אחת, הוא פורק בכל מסע של בני ישראל 
במקום  מחדש  ונבנה  למקום  ממקום 
את  באריכות  מתארת  התורה  בו.  שחנו 
היה  מה  והעברתו,  פירוקו  על  האחראים 
ובני  קהת  בני   גרשון,  בני  של  חלקם 
מררי  בנשיאת המשכן, כמו גם על בגדי 
ושם  המשכן,  כלי  את  כיסו  אשר  השרד 
לא שמענו שהיה צורך בנס להקימו כמו 
מה  הנשאלת  השאלה  הראשונה.  בפעם 
בפעם  הקרשים  של  כובדן  היה  שונה 
ראשונה על פני הפעמים האחרות, שאילו 
מיוחד  בנס  צורך  היה  הראשונה  בפעם 

ובפעמים הנוספות לא היה בו צורך?
משה  הראשונה  שבפעם  נאמר  שמא 
בפעמים  ואילו  לבדו  להקימו  צווה 
האחרות זה נעשה על ידי אחרים, ומשה 
ראשית  להקימו.  בכדי  גיבור  די  היה  לא 
רבינו  )לח'( שמשה  נדרים  שנינו במסכת 
מכך  זאת  מסיקה  והגמרא  גיבור   היה 
שיכל לישא את לוחות הברית, עד שלמדו 
על  שכינתו  משרה  שהקב"ה  ממשה 
גיבורים? זאת ועוד הרי הקב"ה לא עושה 
נס בכדי, וא"כ מדוע משה רבינו לא פנה 
לאחיו בני לוי כדי להעזר בהם להקים את 
לנס?  ואז לא היה צריך להזדקק  המשכן 
המשכן  את  שיקים  בזה  היה  צורך  איזה 

לבדו ויזכה לנס כה גדול?
יש לומר, שהקושי בהקמת המשכן אינו 
נובע ממציאות קיימת של כובד הקרשים 
בין  הבדל  היה  לא  אכן  זה  במקרה  אשר 
אלא  האחרות.  לפעמים  ראשונה  פעם 
אדם  של  וכחו  שלמרות  ללמדנו,  בא  זה 
משימות  בפני  פעמים  ניצב  והוא  מוגבל 
את  ויעשה  ישתדל  באם  מאוד,  קשות 
על  בידו  יסייע  הקב"ה  המאמצים  מירב 

לי  "פתחו  הקב"ה:  שאומר  כמו  נס.  ידי 
לכם  אפתח  ואני  מחט  של  כחודו  פתח 

פתח כפתחו של אולם". 
בעוד במה שנוגע לענייני העולם הזה, 
עובדים כדי להגיע להישגים. העמל עצמו 
להגיע  אמצעי  רק  והוא  ערך  כל  בו  אין 
שם  רוחניים.  בעניינים  כך  לא  למטרה. 
העבודה!  את  בעיקר  מאתנו  מבקשים 
ההישגים.  לפי  ולא  אגרא,  צערא  לפום 
כמה שהשקעת יותר, כמה שעמלת וטרחת 
ה'. העבודה  בעיני  יותר  רצוי  כך אתה   –

והעמל הם מטרה בפני עצמה.
כשאנחנו עושים את שלנו, עמלים כמה 
שאנו מסוגלים, הקב"ה משלים את היתר. 
כפי  יפעל  יעמול,  שמשה  רצה  הקב"ה 
יכולתו, והיתר כבר יעשה מאליו. המטרה 
נעשתה  היא  שהרי  ההקמה-  היתה  לא 
אלא המאמץ  נס-  בדרך  הראשונה  בפעם 
של  הראשונה  בפעם  לפיכך  להקים, 
להקימו,  בלבד  רבינו  צווה משה  המשכן 
יתאמץ  אדם  ישראל שאם  את  ללמד  כדי 
ה'  יחיד,  שהוא  אפילו  הבורא  במלאכת 
כמובן שמסר  לו.  ויסייע  בידו  יעזבנו  לא 
ובפעמים  אחת,  בפעם  מספיק  היה  זה 
של  ומאוחד  משותף  במאמץ  הנוספות 

כולם הוקם כל פעם המשכן מחדש.
בברכתו של משה  גם  מצאנו  זה  רעיון 
וכך  המשכן.  בסיום  ישראל  לבני  רבינו 
נאמר: "וירא משה את כל המלאכה והנה 
עשו אותה כאשר ציוה ה'... ויברך אותם 
יהי  להם:  "אמר  בחז"ל:  נאמר  משה", 
רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם, ויהי 
נועם ה' אלוקינו עלינו מעשה ידינו כוננה 

עלינו".
כתיקונו  הכל  שעשו  משה  כשראה 
ויבינו  כאשר ציוה ה', אמר להם: שידעו 
שהקב"ה  רק  וחכמתם,  מכוחם  זה  שאין 
נתן להם חכמה ודעת להבין ולעשות את 
"ויברך  וזהו:  ומושלמת,  טובה  המלאכה 
להם,  אמר  רש"י:  ומפרש  משה",  אותם 
יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם", 
שתבינו בנפשכם שהכל הוא מאת השי"ת 
ואז:  לעשות,  איך  לדעת  אתכם  השוכן 
"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו מעשה ידינו 
למעשיו  ובסיס  כן  נהיה   – עלינו"  כוננה 
של  הקב"ה. זוהי הברכה הגדולה ביותר 
ליהודי, שבמאמץ קטן שלו זוכה לסייעתא 

דשמיא גדולה ועצומה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | שי סימלי למשתתפים | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 	 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית        19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 	 ד”ר הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 ד”ר יורי מנוסקין, מנתח	בכיר	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

גברים: יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

    כ"ט אדר א'-א' אדר ב' תשע"ו                     
9-11/03/16              

                       

03-6162228
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4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

+5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ט אדר א'- א אדר ב' תשע"ו  9-11/03/16 203-6162228

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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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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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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■




3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■













+5 חדרים

וילות ובתים

■





■
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4-4.5 חדרים


וילות ובתים
■
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amitayperfectprocoil
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+5 חדרים

4-4.5 חדרים
■
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+5 חדרים
■
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
■








■




פנטהואזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
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yosiyagengmail

com
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yosiyagengmail

com
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wwwaduardmecoil
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yosiyagen
gmailcom
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o�ceperfectprocoil
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השקעות
נדל“ן סולידיות 

בדרום
052-7171815

■
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אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בית שמש

בית חורון

ביריה

בית מאיר

■





■







■



SpringViewIsraelcom

■





טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון

■







יבניאל

ירושלים

דימונה
■






■





בית חילקיה
■




■








■











■
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כוכב יעקב
■









■











■





■




■







■





■





■





מירון

■




■






■





■





■





■





■



■







■






בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■







■






■





■




■






מצפה יריחו
■





■





■







לפרסום
בלוח

03-6162228

■





שבתות חתן/בר מצוה
לזוגות ומשפחות

אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

מבצע 
אמצע השבוע
590 & ללילה

למשפחה

■






■





חשמונאים
■




■





■





 ■





■




■





■





נתניה

■







ספסופה

■







■



X


צפת

■






■





צפון
■






 ■
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■




■





■




■




■





בר יוחאי

■





■





■




■





■



גורן
■






■






mikibscoil

גליל מערבי

לפרסום
בלוח

03-6162228

■




מושב אלומה
■





מושב תרום

■







■





■





■








■





■
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בני ברק
■









■





■







■





■




■






■






מכוניות


■






■





קוממיות
■



■




ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom
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רמת הגולן                              

■
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zlbrgmailcom
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zlbrgmailcom
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zlbrgmailcom
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zlbrgmailcom
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BA
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BA
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מושב עלמה
■




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

כלנית
■





 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 

פורים

04-6972555
■





■
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לפרסום בלוח
03-6162228
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dafnalawgmailcom
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■











■








■








■







02-6-630-630



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

 ■










פיז'ו

מיצובישי



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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■





סיאט

קיה

שברולט

■
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יונדאי
■
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רנו
■
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■







■
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■



■
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

■
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HP■
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MISSION
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חקירות פרטיות
ע"י צוות חוקרים חרדי ודיסקרטי

מעקבים, בדיקת האזנות,
פוליגרף, הרצאות, מצלמות וכו'
שירות חדש: יעוץ והכוונת החקירה

בשיטת עשה זאת בעצמך

052-7619761
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CAMPING■
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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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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■





feigyzgmailcom
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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חירום

תחבורה

 ■

 ■






 ■
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■




המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר

■







■


















■




רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com
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jobsmyfacecoil
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horvitzaehcoil
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maoreyinaim
hotmailcom
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sarikavitonutcoil
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haimnyazamnet
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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




■



rachelinetivccoil

■





■








 




03-5795922

חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■





מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 27& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

נתן: 053-5230211

 נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
 תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

אווירה משפחתית ומאתגרת

office@mekimi.net

משמרות 



 תנאי שכר מעולים

בעלי תודעת שירות 
ויכולת מכירתית

דרושים מוכרים/ות

לרשת האופנה
המובילה

שלוחה 02-99901843
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manpowerhabimaorgil
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dafnagmailcom
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gmailcom
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yossibclcoil
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odedodedcpacoil
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revitalsolomarketcoil
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drushimopticgmail

com



drushimeladgamil

com

■




feigyzgmailcom


לפרטים נוספים ושליחת קו“ח
Moshekn@ptikva. Org. il

דרוש
עובד 

קידום נוער 
(חצי משרה) 

עדיפות 
לבעלי ניסיון בעבודה 

עם נוער חרדי

לשלוחה החרדית 
קידום נוער היל“ה פתח תקוה 

דרישות התפקיד: 
תואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:

פסיכולוגיה
עבודה סוציאלית

קרימינולוגיה 
קידום נוער

■




■



■



hayetrognetil
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korotgmailcom

■




■













■





■




■








■




■




■







jobskidumpluscoil
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michallrightscentercoil

■



michallsgmailcom

■


דרוש/ה
מזכיר/ת מנכ"ל

אחריות וראש גדול
ידע ביישומי מחשב
יחסי אנוש מעולים
נסיון קודם - יתרון

קו"ח לפקס 03/3734039
נא לציין משרה 05

שירותיות ואסרטיביות
יכולת ניהול מו"מ
מוטיבציה גבוהה

שליטה בסביבה ממוחשבת
זמינות מיידית

נסיון קודם - יתרון
קו"ח לפקס: 03-3734039

משרה 04

לחברה כלכלית ברמת גן

דרוש/ה
פקיד/ת גביה

לחברה גדולה באזור המרכז

דרושים/ות

שיחות נכנסות בלבד
כושר ביטוי גבוה

יכולת מכירה
יחסי אנוש מעולים

קו"ח לפקס:
03-3734039

יש לציין סוג המשרה

מוקדנ/ית 02
שיחות נכנסות בלבד

מענה טלפוני וניתוב פניות
יכולת עמידה בלחצים

זריזות ואסרטיביות

מזכיר/ה 01
ידע בתוכנות אופיס
אחריות וראש גדול

יכולת וורבאלית גבוהה
יחסי אנוש מעולים

מתאמ/ת פגישות 03



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

מגהץ קיטור SpeedCare  פיליפס
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור Bar4 לגיהוץ מהיר, 

מיכל מים עם אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 
לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי אבנית, 

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169₪349

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם דיגיטלי 900 גרם 

לאפיית מגוון לחמים, כולל 
חוברת מתכונים בעברית, 
אופה מגוון לחמים- לחם 

לבן, חיטה מלאה, ללא גלוטן 
ולחמים עם תוספות. אפייה 
מהירה - כיכר לחם בפחות 

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד חימום יתר
 12A כפתורים עם בידוד חום מושלם – תקן

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189

שואב אבק סמסונג
שואב אבק 1800 וואט 

בעל עוצמת שאיבה 
380WSP

פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת וופל בלגי, דונאטס, 
1000W קאפקייק וקייק פופס. הספק

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

מגהץ קיטור טפאל

₪499 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪888

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח סוס, 
מנוע הנעה ישירה, הספק 1100 

וואט, קערה 2.6 ליטר עמידה 
במיוחד ובלתי שבירה, מיני מיכל 

1.2 ליטר 

שנות אחריות במקום 995 2₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 
בתוקף עד 12.3.16

KitchenAid מעבד מזון

₪999

קערה ראשית נטול BPA בנפח 
3.1 ליטר, פייה רחבה, 3 פתחים 

ב-1, מיני מיכל 950ml, נטול 
BPA, סכין נירוסטה, להב משונן, 

לכמויות מזון קטנות, 

שנות אחריות 2

מברשת קרמית חשמלית להחלקת השיער

₪699

 DAFNI מברשת החלקת שיער מבית
חדשנית ומאפשרת החלקת שיער 

בטוחה ללא מאמץ ובזמן קצר במיוחד, 
הספק 50W, ראש החלקה קרמי, 

טמפטורה קבועה של 185 מעלות, 
פיני פלסטיק קפיציים להגנה על 

הקרקפת, קל ונוח לתפעול.

להיט!

מערכת גילוח בעלת שלושה ראשי 
גילוח צפים וגמישים במיוחד, 

 ,CloseCut מנגנון העובד בשיטת
לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  + טרימר

₪229 שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

Delonghi סיר טיגון ללא שמן
טיגון בריא, בישול 

טעים. דפנות קרות + 
ידית מבודדת לנוחות 
השימוש. טכנולוגיית 

 SHS -SURROUND HEATING
SYSTEM. ציפוי קרמי פנימי 

לניקוי קל. 1400 וואט

₪799

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, שטח 
עבודה בטעינה אחת כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית 
לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

rocket שואב אבק שארק

₪1,290
שנות אחריות 5

נקיון עמוק של השטיח ושאיבה של כל סוגי 
הלכלוך מכל משטח, ללא איבוד עוצמת 

יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון מרצפה ועד 
תקרה, מגיע לכל פינה בבית

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

LED  23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, תצוגת
צלחת זכוכית מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי כחול 

אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

הספק רב עוצמה של 1000W locked motor, קערת 
נירוסטה 5 ליטר + 3 מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

חבילת V.I.P הכוללת:
ˆ 10 שנות אחריות 
ˆ הדרכה בבית הלקוח

ˆ מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪1,690
מתנה

לבחירה:
או שואב

או מוט בלנדר 
או מגהץ אדים

בתוקף עד 14.3.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

אקדח לניקוי בקיטור

₪99

אקדח קיטור רב עוצמה לניקוי, חיטוי והשמדת חיידקים. 
מברשת לקירצוף, מגב לחלונות, מברשת לרצפות ופייה 

דקה למקומות צרים, בעל צינור גמיש וארוך במיוחד 
מיכל מים גדול 

במיוחד

הפתרון המושלם 
לנקיונות פסח

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, טרמוסטט תפוקת 
חום עד  550 מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

₪339₪249
כירה כפולה

קרמי

כירה יחיד

טוטסר אובן ענק 39 ליטר
נפח ענק, עד 320 מעלות, טיימר, 2 תבניות + רשת.

₪249כולל מצב שבת

3 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, רשת, תבנית 
וידית מיוחדת לשימוש מצורפות, טיימר לכיבוי אוטומטי, 

מד טמפ' עד °250 מעלות, טרמוסטט הפעלה מיוחד. 

טוסטר אובן 20 ליטר

₪149
20 ליטר נפח גדול!

טוסטר אובן סאוטר
26 ליטר, הספק 1500W, 4 גופי חימום מנירוסטה, 

טמפרטורה עד 250°C, 3 מצבים לבחירת גופי החימום

₪399
שנות אחריות 3

₪219
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

נפח: 24 ליטר, עוצמה 1500 וואט, טיימר עד 6ם דקות, 
בורר חימום 4 שלבים, גוף חימום נירוסטה.

טוסטר אובן 24 ליטר דייהו

טוסטר אובן 
24 ליטר

₪179

שואב אבק דייסון
 -Ball Tecnology  טכנולוגיית הציקלון החדשה

השואב רוכב על כדור המאפשר ניווט חלק וקל 
אביזר ריצפה דו מצבי לשטיחים ורצפות קשות,

שקט במיוחד 

₪1,990
שנות אחריות 5

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן בקלות וביעילות את 
כל סוגי הקמח.  איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 

שאינו מנופה. חוסך זמן 
ומאמץ ומקצר את תהליך 

הלישה. שתי מהיריות 
הפעלה וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא שמן

₪888

הספק 1400W, תכולת הסיר 1.2 ק�ג,  טכנולוגיית 
בישול מהפכנית באמצעות אויר לוהט ועירבול, מיכל 

טפלון.

במטבח!הבריאות מהפכת 

תוצרת צרפת שנות אחריות
ע"י היבואן 2

קומקום צבעוני 1.7 ליטר

₪59

תאורה פנימית בזמן 
ההפעלה, מדיד שקוף  

פילטר מיוחד לסינון 
אבנית, קיבולת 1.7 ליטר

גוף חימום  נסתר חזק 
 2000W

משטח צלייה ענק, טוסטר גריל רב שימושי עם תרמוסטט 
לווסת החום, עשוי נירוסטה, ניתן לפתיחה 180 מעלות, 

1500W נורית ביקורת למצב "מוכן", הספק

טוסטר לחיצה משולב גריל דייהו

₪199199

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע חזק מאוד 

450 וואט, מושלם לערבוב, ערבול 
וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה בנפח 

של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪139
מטחנת בשר מולינקס - 605

₪449

טחנת בשר עם מערכת הנעה 
דו כיוונית, 2 דסקיות רשת 

מתכתיות לטחינה דקה וגסה, 
הספקה גבוה 1600W, אביזר 

להכנת קבב, דוחפן ומגש

תוצרת צרפת

שנות אחריות
ע"י היבואן 2



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

15 תוכניות, צג דיגיטלי, 
שקילה אוטומטית, תוכנית 

מהירה ב- 30 דקות, 
.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490

מהירות סחיטה 1000 סל"ד, 
פיקוד אלקטרוני. שקילה 

אוטמטית, זיהוי עודף קצף 
וביצוע שטיפה נוספת 

להיגיינה מקסימלית, פעולה 
מיוחדת להפחתת קמטים

מכונת כביסה בוש 1000 סל"ד

 1000 סל"ד

₪1,580
דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  5

מכונת כביסה פתח קדמי

₪999

מהירות סחיטה 
משתנה 

מגוון תוכניות,  
 eco logic

system-מערכת 
שקילה אוטומטית

30 דקות תוכנית מהירה 

נפח 6 ק"ג

 Multi Flow מערכת פיזור האוויר
 ,No Frost  ,מדחס אינוורטר

B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,590
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 Multi Air ,נפח 678 ליטר
Flow, מנוע אינוורטר, אייס 

מייקר מובנה, נירוסטה 
מוברשת ייחודית, מנגנון שבת,  

B דירוג אנרגטי

מקרר 3 דלתות מקפיא תחתון

₪7,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

תנור בנוי אלקטרה מפואר
עיצוב מרהיב נפח תא 

אפייה 58 ליטר, כולל 9 
תוכניות וטורבו אקטיבי 

לאפיית 2 תבניות במקביל, 
כפתורים נלחצים פנימה 

PUSH PULL

₪1,390

טורבו אקטיבי

מזגן עילי 3.5 כ"ס –טורנדו

₪4,930

  LEGEND 35 (CH) :דגם
C :דירוג אנרגטי     ,BTU-H 28719 :תפוקת קירור

תפוקת חימום: COP  ,BTU-H 29858 בקירור: 3.69
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,690

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע לבן.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪499

מקרר 4 דלתות Free Space ללא 
מחיצות, נפח 724 ליטר ברוטו , 

HYBRID, מדפי זכוכית מתכווננים 

HYBRID מקרר שארפ 4 דלתות

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10₪6,990
נפח 724 ליטר

מכונת כביסה סמסונג פתח קידמי

₪1,790

1200 סל"ד
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

נעילת ילדים

דירוג 
אנרגטי
A

 ,Diamond Drum תוף יהלום
תוכנית כביסה מהירה  15 דק'

דלת רחבה

מקרר מפואר אלקטרה
מקרר מפואר נפח 452 ליטר, מדפי 

זכוכית, מגירות לאחסון פירות 
 ,NO FROST וירקות, מערכת

תאורה פנימית
E דרוג אנרגטי

₪2,690

מזגן אלקטרה GO  אינוורטר 12

₪ 1,790

8,100 (12,000)  BTU/h תפוקת קירור
C 3.68 דירוג אנרגטי COP

INVERTER

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  4

תנור אפיה משולב כיריים 
חיישני בטיחות,

הצתה אלקטרונית,
מגוון תוכניות.

מגוון תוכניות

₪999
דירוג 
אנרגטי
A

תא אפייה גדול מאד 
בנפח – 67 ליטר, תחכנית 

לחימום מהיר מראש 
לחסכון בזמן, חלון רחב 
וגדול במיוחד – לצפייה 

נוחה בתהליך האפייה

תנור בנוי בוש נירוסטה

₪1,690
דיגיטלי

כיריים נירוסטה 5 
מבערים גז, מבער 

 SABAF טורבו. מבערי
תוצרת איטליה כיפות 

המבערים ומחזיקי 
הסירים עשויים ברזל 

יצוק, חיישני בטיחות, 
הצתה אלקטרונית

SAUTER כיריים גז 5 מבערים

₪1,690
מדיח כלים ל 12 מערכות 

 FREE STANDING ,כלים
4 תוכניות הדחה 

AAA CLASS :דירוג

מדיח רחב ווירפול גימור נירוסטה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A
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מקרר מקפיא עליון סאוטר
נפח כללי 496 ליטר, פנל פיקוד 

אלקטרוני בחזית המקרר לכיוון 
הטמפרטורה, תאורת LED  חזקה בתא 

המזון ובתא ההקפאה, צפצוף התרעה 
לפתיחה ממושכת של הדלת

C דרוג אנרגטי

₪3,590 על המדחס) בתוספת 99 ש"חשנות אחריות (שנה מלאה + 6  7

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,390

חדש!

מקרר 3 דלתות בציפוי זכוכית היטאצ'י

₪5,590

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

ליטר, מדחס אינוורטר, מערכת 
ממוחשבת לזיהוי שינויי טמפ', 

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

על המדחס) בתוספת 99 ש"חשנות אחריות (שנה מלאה + 6  7

זכוכיתדלתות 

4 משטחי חימום, 
 ,TOUCH כפתורי מגע

טיימר עד 99 דקות. 
9 שלבי חימום. 

כיבוי בטחון  אוטומטי

כיריים אינדוקציה 4 להבות

₪1,990 כיריים 
אינדוקציה

חד פאזיחיבור 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
טורבו אקטיבי לאפיית 2 
תבניות במקביל. דלת 3 
שכבות זכוכית המונעת 

בריחת חום, 10 תוכניות 
A הפעלה, דירוג אנרגטי

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A
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מדיח כלים רחב בקו - מפואר
12 מערכות כלים, 4 
תוכניות הדחה כולל 

 ,50 Eco תוכנית חסכונית
אפשרות לחצי כמות, יעיל 

ושקט במיוחד, יעילות 
AAA ביצועים

₪1,490

דירוג 
אנרגטי
A

5 (שנה מלאה + 4 על החלקים)  שנות אחריות ע"י היבואן

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪1,990 ₪1,390 ₪999

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות 
להקפאה עמוקה, משטח קירור לכל מגירה 

בנפרד לקירור אחיד.

7 מגירות 6 מגירות 3 מגירות

חסכוני
 No-

Frost
NO-FROST

קולט אדים נירוסטה אלקטרה

₪799

קולט נירוסטה להתקנה על 
קיר ברוחב 60 ס"מ. בעצוב 

מלבני. מתאים למחזור אוויר 
וגם להוצאת צינור חיצוני 

בקוטר 15 ס"מ, תאורת 
הלוגן,  2 פילטרים מאלומיניום 

לספיגת שומנים, 2 פילטרים 
מפחם למניעת ריחות

מתנה!2 פילטרים פחם 

מקרר לזוגות צעירים אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 231 

ליטר, מותאם לאקלים הישראלי.
המקרר בעל דלתות מעוגלות 

בעלות ידיות ארגונומיות.
C דרוג אנרגטי

₪1,590

מקרר מקפיא עליון 

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

₪1,190

 | אלון  יגאל  פינת   28 מוזס  נח  ת”א   |  36 הימית  יהודה  יפו 
58 ירקונים  צומת  תקוה  פתח   |  18 לישנסקי  ראשל"צ 

הפטיש  רח'  ציונה  נס   | קונים  חונים  מתחם    9 לישנסקי  מערב  ראשל"צ 
המורחב  אשדוד   | לרחובות  וכניסה  יציאה  ביל"ו  צומת   | סנטר  פאוור   6
הצפוני  התעשיה  אזור   53 הפנינים  רח'  אשקלון   |  12 הבושם  התעשיה  א. 
טוביהו  דוד  קניון  גראנד  שבע  באר   |  BIG מרכז  קסטינה  צומת  חדש!    |
צים מתחם   ,5 מלאכה  בעלי  נתיבות   |  BIG מרכז    21 חברון  דרך  שבע  באר   |   125

א.ת.  ביג,  מתחם  שמונה  קרית   | סנטר   דודג'  מתחם   ,21 העמק  דרך  עילית  נצרת 
 | עכו  צומת  המפרץ,  עין  קיבוץ  המפרץ  עין   - עכו   |  BIG מרכז  כרמיאל   חדש!     | דרומי 
|  חדש! חיפה   ביג צ�ק  בר יהודה 147 תל חנן  חיפה   | BIG, צומת קרית אתא  מרכז  קריות  
עפולה יהושע חנקין 16,   | מרחביה פרינדלי בעמק  |  חדש! עפולה  יהודה 111  פוסט ישראל בר 
 | דנילוף החדש סגור במוצ"ש  בית בזלת  מתחם  לוי,  יהודה  רח'  טבריה   | לוי, א.ת עפולה  מתחם רמי 
בכניסה לעיר מול כיכר  דוד שמעוני 42,  חדרה   | תדהר 1 מתחם ביג פרדס חנה כרכור  פרדס חנה 
  ,1 ידע  רח' עתיר  כפר סבא   |  2 רננים, המלאכה  בקניון  רעננה  |  חדש!  (כיכר המשטרה)  חדרה 
פולג   5, א.ת.  ישראל  גיבורי  נתניה  |  חדש!  פולג  המלאכה 32, א.ת.  נתניה   | למגה  א.ת. צמוד 

נשרים  כנפי  ירושלים   | תלפיות  א.ת.   20 קניג  פייר  גנרל  ירושלים 
ביג  מתחם  שמש  בית   | במוצ"ש  סגור  שאול  גבעת  לוי,  רמי  מתחם   ,62
פינטו  תקוה  פתח   | במוצ"ש  סגור  סנטר  ישפרו  מתחם  מודיעין   |
 58 ירקונים  צומת  עודפים  תקוה  פתח  חדש!    | סגולה  צומת   ,20
אברהם  עודפים  יפו   | הדקל  חאן  מתחם   ,16 הסדנה  יהודה  אור   |
מוזס  נח  פינת   127 אלון  יגאל  תל-אביב   | הימית  יהודה  פינת   ,6 שושן  אבן 
מול  ברק  בני   | אלון  יגאל  פינת   28 מוזס  נח  עודפים  תל-אביב   |  19
חולון,   א.ת.   ,2 המנור  חולון   |  56 קדש  מבצע  רח'  ר”ג  איילון  קניון 

מרכז דרוםצפון

סניפי עודפים

תנור משולב מולטיסיסטם 
ברוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 

SABAF מהטובים 
בעולם, כולל מבער טורבו

תא אפיה ענק בנפח 107 
ליטר, כולל 2 מאווררי 

טורבו אקטיבי
A דירוג אנרגטי

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ בלרס

₪3,990
90 ס"מתנור מקצועי  

כיריים גז זכוכית 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות עם משטח זכוכית מחוסמת ועמידה, 
 SABAF 5 מבערי גז

איכותיים תוצרת 
איטליה, מבער טורבו 

בעל, להבה משולשת, 
רוחב 90 ס“מ 

₪1,990
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