
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 ח' באדר ב' תשע"ו   18/3/16 גיליון מס' 1163

בס"ד

ת תחנת מוניות חדשה הכי זולה בפ"ת
חנ

ת

ת שבת
שומר

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

בונה על החרדים

פרשת ויקרא-זכור
ב"ב
י-ם

פ"ת

18:27
18:26
18:27

17:31
17:13
17:10

זמני כניסת ויציאת השבת

מה עומד מאחורי המתקפה של שר האוצר משה כחלון על הח"כים החרדים?

נתוני הלמ"ס שמצביעים על כישלון מוחלט של כחלון בתחום הדיור מאלצים אותו לפתוח 
תקופת  את  שמזכירות  באמירות    מדומות  הצלחות  להציג  כדי  חדשות  חזיתות 
ההון  בעד  כלוחמים  החרדים  הנציגים  השבוע  הוצגו  לפיד  האוצר  שר 
עיתונות"  ב"קו  הפרסום  בעקבות  ראשון:  פרסום    החרדי  השחור 
לחרדים  מסומנים  מכרזים  לשיווק  היוזמה  כי  ליועמ"ש  המשנה  קבע 
עד  תעוכב  הדיור  בקבינט  ההצבעה  התוצאה:    חוקתית  אינה 
לפוליטיקה בי"ס   / בסוגיה  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  להכרעת 

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר בשמחת נישואי בן ראש 
ישיבת סאטמאר ובשבת שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון / עמ' 16

הביקור ההיסטורי שערוריה

/ עמ' 26

/ עמ' 6

נהג 
אוטובוס 
הדמים 
קיבל 

בחזרה את 
רישיונו

אלפים 
צפויים 

להשתתף 
באירועי 

פורים אצל 
מרן אדמו"ר 
ממישקולץ 
שליט"א 
- מנהיגה 
הרוחני של 

העיר
/ עמ' 12 להזמנות: 077-750-13-18

ז'בוטינסקי 4 בני ברק

מינימים 
הזמנה 

& 65

     מבצע
2 מגשים + בקבוק 1.5 ל' קולה

כולל משלוח

מלאווח  זיווה 

ג'חנון  סמבוסק 

גבינה
100%

גן האירועים 
'מייפל' 

אירח את שמחת 
בית צאנז

השבוע נערכה ב'מייפל 
גן אירועים' שמחת שבע 
ברכות של חסידות צאנז, 
בהשתתפות כ"ק האדמו"ר 

מצאנז שליט"א / עמ' 6

חודש השמחה בפתח תקווה



למופע אשליות וטריקים
משעשע ומבדר 
הומיריסטי ביותר

באולם שמחת מיכל רחוב מנחת שלמה 1בליל פורים בשעה 21:00

היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל
מזמינה אתכם לארועי פורים

הננו להזמין
את

תושבי השכונות



 הרגע הזה 
שהוא מגלה 

 שיש לו 
דובי בצלחת

 הרגע הזה 
שהוא מגלה 
 שהוא מגיע 

למתג בלי עזרה

בכל צורה... לבריאות
ארוחת עמק טעימה

ובגדול, מעיין  זול  כל,  זול בשפע, בר  יש חסד,  ניתן למימוש ברשתות:  זה  קופון 
2000, נתיב החסד, שפע ברכת השם, שפע ברכה, רמי לוי מהדרין, ויקטורי מהדרין. 
התמונה להמחשה בלבד. ברקודים משתתפים: 7290014762626, 7290014762619. 
עד  )1.3.16-31.5.16) או  תשע"ו  באייר  כ"ג  עד  תשע"ו  א'  באדר  כ"א  מ-  בתוקף 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם. בכל קנייה ניתן לממש קופון אחד בלבד. בנוסף 
להנחות החנות. המידע והמבצע באחריות תנובה. מימוש הקופון מותנה במסירתו

הנחה20%
עמק בצורות לילדים | 200 גרם



עו”ד איציק ברוורמן
ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

ולתושבי פ”ת היתה השמחה... ליהודים היתה אורה
האגף לחינוך ותרבות תורניים מזמין בשמחה את תושבי פתח תקווה לאירועי פורים בשבוע הקרוב

“נשות מחנה יהודה”
מוצש”ק ט’ אדר 19.3.16 |  20:00 

עם רויטל שמחי
 רח’ הבעל שם טוב, “בית לזר”

נחלי משה
שלישי י”ב אדר 22.3.16 |  20:00

בן אליעזר 27

איחוד הספרדים״
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 19:00

ר״ח דוד רמז 52

חניכי הישיבות הספרדים
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:00 

 מנחת שלמה 3

“בינה לעיתים” 
ראשון י’ אדר 20.3.16  | 20:00 

תקליטן 
רח’ חובבי ציון 29 

בית חם תורני 
ראשון י’ אדר 20.3.16  | 17:00 

מתנפחים
רח’ טבריה 40

נחלת צבי
 שני י”א אדר 21.3.16 |  10:00 

 DG אירוע לנשים מירי
נחלת צבי 20 פתח תקווה

היכל הקודש
שלישי י”ב אדר 22.3.16

תקליטן
רבי יהודה הנשיא 20

ביהכנ”ס ספרא
שלישי י”ב אדר 22.3.16 | 18:00

תקליטן
רח’ בן גוריון 3

אוהל אברהם - בית אבות רקנטי
 שלישי י”ב אדר 22.3.16 | 20:00 

תקליטן
רח’ מאזה 3 

מועדון סיגלית 
רביעי י”ג אדר 23.3.16  | 21:00 

תקליטן 
רח’ סיגלית 8

עמוד האש 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:30 

תקליטן 
רח’ פינחס חגין 7 כפר גנים 7

מניין בני תורה
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

תקליטן 
רח’ רוטשילד 87

“בית יוסף”
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

 להטוטן 
רח’ רוטשילד 85 

עולי הודו- אחדות 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

 להטוטן
רח’ זמנהוף 10 

עמישב לעולי העדה האתיו’
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

תקליטן
רח’ צלאח שלום 21 

בית אליהו
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

התקליטן יצחק קינן 
רח’ מבצע יפתח 9

אלי כהן  
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

 תקליטן
רח’  וולפסון 4

מנחת יהודה
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:30

 להטוטן
רח’ רבי יהודה הנשיא 20 

ישורון
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:30 

תקליטן 
רח’ שבט אשר

עולי בבל 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

תקליטן
רח’ מיכאל ברידא 5 

הדר מנחם חב”ד
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:30 

תקליטן 
רח’ חנה רובינא 21/23 

יביע אומר 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

הפנינג 
רח’ שפרינצק 39 

אבי עזרי 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 22:00 

תקליטן 
רח’ הרז”ה 2 הדר גנים.

חצרות גנים 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:00 

תקליטן מיכאל
רח’ יבנה 25 ישיבת עמית 

ישיבת קרבינו
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 21:00 

 תקליטן
רח’ הקרן 7 

תהילות ד’
 חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  19:00

 להטוטן 
רח’ מנחם בגין 24 הדר גנים

אקדמאים יוצאי בוכרה  
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  11:00

תקליטן
רח’ הראשונים 4

תפילה למשה 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  11:00

תקליטן 
רח’ פינס 8 

מסילת ישרים 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  13:00

 תקליטן 
רח’ שלמה 6

כל ישראל
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 12:00

רחוב יד לבנים 12 
מול ישיבת כפר גנים.

ברכת יוסף
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 13:30 

התקליטן מיכאל 
רח’ החמישה 8 

חב”ד אם המושבות 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |   16:30 

התקליטן-מיכאל

חנקין 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  15:00

 תקליטן 
רח’ חנקין 16

קדושי לוז
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  12:00

 תקליטן
רח’ קדושי לוז 8

בית לחם יהודה
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  11:30

רח’ הומפרמן 16 
בתוך בית הספר

נחלת אשר
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:00 

תזמורת מורחבת
קרול 20

בית חם - יוספטל 
שישי ט”ו אדר 25.3.16 | 10:00 

מתנפחים 
רח’ השומר 34

בית כנסת ״שיבת ציון״ 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:00 

הרב מימון 6 

מועדון ירקונים
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:00 

אומן +קוסם, לגברים
רח’ ירקונים 22

מועדון ירקונים
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:00 

אירוע לנשים
רחוב ירקונים 22 קומה ב’

מועדון כפר אברהם
שישי, ט”ו אדר | 9:30 בבוקר.

דוכני הפעלות+קוסם
רחוב רבי עקיבא 7

בית כנסת הישראלי
שלישי י״ט אדר 29.3 | 21:00 

רמ״א 19 קריית מטלון

חזון יוסף
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 12:30

תקליטן+פרסים
רבי יהודה הנשיא 47

פאר משה 
שלישי י”ב אדר 22.3.16 |  20:00

התקליטן יצחק קינן
קרול 20

מתנס השושנים 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  13:00

 מתנפחים 
רח’ השושנים 8 

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר אגף הרווחה



עו”ד איציק ברוורמן
ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

ולתושבי פ”ת היתה השמחה... ליהודים היתה אורה
האגף לחינוך ותרבות תורניים מזמין בשמחה את תושבי פתח תקווה לאירועי פורים בשבוע הקרוב

“נשות מחנה יהודה”
מוצש”ק ט’ אדר 19.3.16 |  20:00 

עם רויטל שמחי
 רח’ הבעל שם טוב, “בית לזר”

נחלי משה
שלישי י”ב אדר 22.3.16 |  20:00

בן אליעזר 27

איחוד הספרדים״
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 19:00

ר״ח דוד רמז 52

חניכי הישיבות הספרדים
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:00 

 מנחת שלמה 3

“בינה לעיתים” 
ראשון י’ אדר 20.3.16  | 20:00 

תקליטן 
רח’ חובבי ציון 29 

בית חם תורני 
ראשון י’ אדר 20.3.16  | 17:00 

מתנפחים
רח’ טבריה 40

נחלת צבי
 שני י”א אדר 21.3.16 |  10:00 

 DG אירוע לנשים מירי
נחלת צבי 20 פתח תקווה

היכל הקודש
שלישי י”ב אדר 22.3.16

תקליטן
רבי יהודה הנשיא 20

ביהכנ”ס ספרא
שלישי י”ב אדר 22.3.16 | 18:00

תקליטן
רח’ בן גוריון 3

אוהל אברהם - בית אבות רקנטי
 שלישי י”ב אדר 22.3.16 | 20:00 

תקליטן
רח’ מאזה 3 

מועדון סיגלית 
רביעי י”ג אדר 23.3.16  | 21:00 

תקליטן 
רח’ סיגלית 8

עמוד האש 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:30 

תקליטן 
רח’ פינחס חגין 7 כפר גנים 7

מניין בני תורה
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

תקליטן 
רח’ רוטשילד 87

“בית יוסף”
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

 להטוטן 
רח’ רוטשילד 85 

עולי הודו- אחדות 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

 להטוטן
רח’ זמנהוף 10 

עמישב לעולי העדה האתיו’
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

תקליטן
רח’ צלאח שלום 21 

בית אליהו
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

התקליטן יצחק קינן 
רח’ מבצע יפתח 9

אלי כהן  
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

 תקליטן
רח’  וולפסון 4

מנחת יהודה
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:30

 להטוטן
רח’ רבי יהודה הנשיא 20 

ישורון
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:30 

תקליטן 
רח’ שבט אשר

עולי בבל 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

תקליטן
רח’ מיכאל ברידא 5 

הדר מנחם חב”ד
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:30 

תקליטן 
רח’ חנה רובינא 21/23 

יביע אומר 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 20:00 

הפנינג 
רח’ שפרינצק 39 

אבי עזרי 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 22:00 

תקליטן 
רח’ הרז”ה 2 הדר גנים.

חצרות גנים 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:00 

תקליטן מיכאל
רח’ יבנה 25 ישיבת עמית 

ישיבת קרבינו
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 21:00 

 תקליטן
רח’ הקרן 7 

תהילות ד’
 חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  19:00

 להטוטן 
רח’ מנחם בגין 24 הדר גנים

אקדמאים יוצאי בוכרה  
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  11:00

תקליטן
רח’ הראשונים 4

תפילה למשה 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  11:00

תקליטן 
רח’ פינס 8 

מסילת ישרים 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  13:00

 תקליטן 
רח’ שלמה 6

כל ישראל
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 12:00

רחוב יד לבנים 12 
מול ישיבת כפר גנים.

ברכת יוסף
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 13:30 

התקליטן מיכאל 
רח’ החמישה 8 

חב”ד אם המושבות 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |   16:30 

התקליטן-מיכאל

חנקין 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  15:00

 תקליטן 
רח’ חנקין 16

קדושי לוז
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  12:00

 תקליטן
רח’ קדושי לוז 8

בית לחם יהודה
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  11:30

רח’ הומפרמן 16 
בתוך בית הספר

נחלת אשר
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:00 

תזמורת מורחבת
קרול 20

בית חם - יוספטל 
שישי ט”ו אדר 25.3.16 | 10:00 

מתנפחים 
רח’ השומר 34

בית כנסת ״שיבת ציון״ 
רביעי י”ג אדר 23.3.16 | 19:00 

הרב מימון 6 

מועדון ירקונים
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:00 

אומן +קוסם, לגברים
רח’ ירקונים 22

מועדון ירקונים
רביעי י”ג אדר 23.3.16 |  20:00 

אירוע לנשים
רחוב ירקונים 22 קומה ב’

מועדון כפר אברהם
שישי, ט”ו אדר | 9:30 בבוקר.

דוכני הפעלות+קוסם
רחוב רבי עקיבא 7

בית כנסת הישראלי
שלישי י״ט אדר 29.3 | 21:00 

רמ״א 19 קריית מטלון

חזון יוסף
חמישי י”ד אדר 24.3.16 | 12:30

תקליטן+פרסים
רבי יהודה הנשיא 47

פאר משה 
שלישי י”ב אדר 22.3.16 |  20:00

התקליטן יצחק קינן
קרול 20

מתנס השושנים 
חמישי י”ד אדר 24.3.16 |  13:00

 מתנפחים 
רח’ השושנים 8 

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר אגף הרווחה
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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

קיימו וקיבלו ביום הפורים
גן האירועים 'מייפל' 

אירח את שמחת בית צאנז
מאות אברכים יקיימו בהידור רב "קיימו וקבלו" את יום הפורים 

בלימוד תורה בכולל "בין מגילה למגילה"  שרשרת של פעילויות 
תורניות ביום הפורים ברחבי העיר לציבור המבוגרים והילדים 

חודש השמחה בפתח תקווה
שורה של אירועים משמחים לכבוד חודש אדר התקיימו בחסות האגף לחינוך ותרבות תורניים בראשות 

אליהו גינת  בליל פורים יתקיימו למעלה מחמישים אירועים שונים ע"י האגף

מאת: אהרן נצר

בראשות  תורניים  ותרבות  לחינוך  באגף 
השמרים  על  שוקטים  לא  גינת,  אליהו  הרב 
ובפעילות עניפה למדי שכללה את כל שכונות 
תרבות  אירועי   )!( האגף עשרות  קיים  העיר 
כשירות  והכל  כולה  המשפחה  לכל  יחודיים 

אישי ומיוחד למען התושב.
הנהירה העצומה של מאות נשים מתושבי 
של  למופע  תקווה  בפתח  שרת  לאולם  העיר 
והרצון  התשוקה  על  לימד  אברהמי,  טלי 
תרבות  ממופעי  ליהנות  הנשים  ציבור  של 
ייחודיים שמותאמים על פי כל כללי ההלכה.

אשר  הרבות  הנשים  על  מאוד  מיצר  "אני 

אומר  הביתה",  לחזור  נאלצו  מקום  מחוסר 
שהצלחנו  מאוד  שמח  "אך  גינת,  אליהו 
כניסה  שקלים  חמשה  של  מצחיק  במחיר 
זכה  גדול מאוד  למופע להביא לכך שציבור 
מרבין  אדר  'משנכנס  את  רב  בהידור  לקיים 

בשמחה"'.
גם במרכז העיר זכו מאות ילדים והוריהם 
הקוסם",  "חנן  של  יחודי  ממופע  ליהנות 
בעיקר  שנערך  במינה  מיוחדת  ומהגרלה 
שבת  מידי  שמגיעים  ובנים'  'אבות  לילדי 
רחבי  בכל  הפזורים  הסניפים  עשר  לשמונה 

העיר במימון האגף.
תושבי שכונת שערייה נהנו בגדול מהמופע 

היחודי והמקסים של עופר הלוי ושות' אשר 
הצופים  מאות  את  אחדות  במתנ"ס  ריתקו 
רב  בהומור  מבריק  חינוכי  במסר  וילדיהם 
חבר  שוקר  אשר  הרב  אלו.  לימים  שמתאים 
הרב  עם  יחד  במקום  שנכח  העיר  הנהלת 
התושבים  את  הוא  גם  בירך  גינת,  אליהו 
כי  במקום  שהתאסף  העצום  לקהל  ואמר 
ותרבות  לחינוך  מהאגף  ללמוד  העיריות  על 
שמיטיב  גינת  אליהו  הרב  בראשות  תורניים 
כה  להנאה  להם  וגורם  התושבים  עם  כך  כל 

מרובה בפרט בימים אלה.
אם  בשכונת  'בראשית'  קהילתי  במרכז 
המושבות ריתק רונן קמרון את הקהל הרחב 

במופע טלפתיה מרתק ומדהים, שכלל קריאת 
וכו'  התושבים  של  זהות  תעודות  מספרי 

והשאיר את קהל הצופים פעורי פה.
בראש חודש אדר יצאו מאות מתושבי העיר 
חינם להתפלל ולהעתיר ע"י קברות הצדיקים 
יצאו  להפליא  ומסודר  נפלא  בארגון  בצפון. 
לצפת,  בעיר  מוקדים  משלושה  אוטובוסים 
מאוד  הודו  התושבים  כאשר  וטבריה,  מירון 
המצויינת  ההזדמנות  על  גינת  אליהו  לרב 

להעתיר בתפילה במקומות הקדושים.
"עקבו אחר הפרסומים", מדגיש הרב אליהו 
מקיימים  אנו  בו  פורים  בליל  "ובפרט  גינת, 
אירועים   )!( מחמישים  למעלה  במקביל 
בעיר". האוכלוסייה  כלל  לטובת  זה   ביום 

ההצגה של עופר הלויהרב מאיר שוורץ בשיחה המיוחדת

במסגרת פעילות האגף לחינוך חרדי בפתח תקוה

מאת: אהרן נצר

מאות מתושביה החרדים של פתח תקוה יקיימו את 
יום הפורים במצות "קיימו וקיבלו" במסגרת פעילות 
בעירית  חרדי  לחינוך  האגף  שעורך  במינה  יחודית 
כן  שוורץ.  מנחם  הרב  של  בראשותו  תקוה,  פתח 
יערכו מגוון רחב של פעילויות תורניות במרכז העיר 

ובשכונת גני הדר לכלל הקהילות.
הכנות קדחתניות נערכות בימים אלה באגף לחינוך 
חרדי לקראת יום הפורים, כדי שתושביה החרדים של 
כאשר  רב,  בהידור  היום  מצוות  את  יקיימו  העיר, 
גולת הכותרת של הפעילות העניפה תהיה "כולל בין 
מגילה למגילה". זאת לאור דברי ה"חתם סופר" אשר 
כתב בשם רבו שכל מי שעוסק בתורה בין מגילה של 
לילה למגילה של יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא.
הרב מנחם שוורץ החליט, כמו בשנים עברו, לבצע 
את היוזמה המיוחדת, והשיג תרומות למטרה נשגבה 
יקיריהם  זכר  את  להנציח  ביקשו  אשר  מתורמים  זו, 

ברישום  אלו.  מיוחדות  בשעות  התורה  בלימוד 
שנערך בקרב ציבור האברכים, הייתה היענות גדולה 
זכורה ההפתעה הגדולה בשנה  ביותר. לרבים עדיין 
שעברה, כאשר בשעת תחילת הלימוד, החלו לזרום 
חניכי  הכנסת  לבית  אברכים  מאות  של  עצום  ציבור 
לפה  מפה  התמלא  אשר  העיר,  במרכז  הישיבות 
לשעות  עד  הערב  מתחילת  ולמדו  שישבו  באברכים 

הקטנות של הלילה. 
ליד  מגילה  סיום על מסכת  ייערך  בחצות הלילה, 
שולחנות ערוכים כאשר תזמורת מיוחדת תשמח את 

המשתתפים, ועוד ועוד הפתעות.
וילדיהם  אבות  יתכנסו  מנחה,  לפני  פורים,  ביום 
לראות  שנזכה  בסימן  בניו"  "בני  עמלינו  לישיבת 
בנים ובני בנים עוסקים בתורה, וכל ילד יקבל לאחר 

הלימוד פרס מיוחד. 
העיר  ברחבי  השונות  בקהילות  ייערכו  כן  כמו 
ותכניות,  בליווי הפעלות  יין  ומשתה  פורים  מסיבות 

והכל הודות להיערכות היחידה לחינוך חרדי.

השבוע נערכה ב'מייפל גן אירועים' שמחת שבע ברכות של 
חסידות צאנז, בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א 

 חברת הפקות מיוחדת יחד עם צוות גן האירועים 'מייפל' 
והוועדה המסדרת של צאנז הפיקה את האירוע 

מאת: מנדי קליין

והדר  פאר  ברוב  בפ"ת  נערכה  השבוע 
כ"ק  לנכד  מיוחדת   ברכות'  'שבע  שמחת 
האדמו"ר מצאנז שליט"א, שנישא השבוע 
אדמו"ר  לנכדת  בנתניה  צאנז  בקרית 

מתולדות אהרון.
'בחצרות  אירגון  של  המיוחד  האירוע 
צאנז,  דחסידי  החבורות  אירגון   - החיים' 
החדש  האירועים  בגן  ונערך  לפ"ת  נדד 

'מייפל' שבאיזור התעשיה סגולה.
בבית  המיוחדת  השמחה  לכבוד 
החבורות  ראשי  התכנסו  האדמו"ר 
מכל  צאנז  רבני  של  דמלכא'  'שלוחא 
לכבוד  מיוחד  מרכזי  משא  הארץ.  רחבי 
השמחה והמשתתפים החשובים נשא כ"ק 
בהתרגשות  שהתקבל  שליט"א  האדמו"ר 

רבה ע"י הנוכחים.
גן  צוות  עם  יחד  מיוחדת  חברת הפקות 

של  המסדרת  והוועדה  'מייפל'  האירועים 
חסידי צאנז הפיקה את האירוע במשך ימים 

ארוכים וזכו על כך לשבחים רבים.
יצויין, כי בגן האירועים 'מייפל' שנפתח 
רק בחודשים האחרונים כבר נערכו החורף 
כמה כנסים ואירועים מיוחדים. באחד מהם 
הפך גן האירועים ליום אחד למרכז כינוס 
חוויתי  עיון  ביום  יעקב  בית  של תלמידות 

מיוחד שהופק בהשקעה רבה ומורכבת.

גן האירועים מייפל בכנס תלמידות 
תיכון בית יעקב
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מאת: יעקב פלדמן

הקו  זה   – חידוש"  ללא  מדרש  בית  "אין 
שלא  במרחביה  החינוכי  הצוות  את  המנחה 
הלימודי  קידומם  למען  והכל  לרגע  נח 
וזאת  היקרים,  התלמידים  של  והרגשי 
לפני  שהחלה  אדירה  לתנופה  כהמשך 
הר'  הנמרץ  המנהל  של  הגעתו  עם  שנתיים 

רועי אביצור
בין  הדוק  קשר  קיים  האחרונה  בשנה 
שעבר  בשבוע  למדע.  וייצמן  למכון  ביה"ס 
התקיים בביה"ס יום פעילות עם מכון ויצמן 

בו נטלו חלק מצטייני המגמה המדעית.
מדע  בחוויות  התלמידים  התנסו  זה  ביום 
צוות  של  בהדרכתם  ומאתגרות  מעניינות 

מכון ויצמן.
התלמידים  עסקו  מההתנסויות  כחלק 
ונחיתות,  בהמראות  חוקים  פיזיקה,  בחוקי 

וכן בניית דגם של טיל מונחה ומצנח.
פעילות זו היא חלק מפעילויות ופרויקטים 

נוספים המתקיימים בבית הספר.
לימודי  נותנים מענה  כי במרחביה  יודגש 
ועזרה לתלמידים הזקוקים ל"הקלות", לצד 

תגבור והעשרה לתלמידים מצטיינים.
חמה  למעטפת  זוכים  ביה"ס  תלמידי 
ורגשית בכל תקופת לימודיהם בחטיבה, כמו 

גם ליווי בהשמה לבוגרים.
ולהצטרף  לצרף  המעוניינים  הורים 
למשפחת "מרחביה " מוזמנים לבקר באתר 

המקוון של ביה"ס.

מאת: מנדי קליין

כמתנדבי  המשמשים  מד"א  כונני  עשרות 
הצלה פתח תקווה שבתו עם בני משפחותיהם 
נצרת' בצפון במסגרת  פלאזה  'חוויה  במלון 
שבת התאחדות שנערכה מטעם מד"א והצלה 

פתח תקווה.
לאור המטלות השוחקות עד מאד של כונני 
מד"א ומתנדבי ההצלה, החליטו ראשי מד"א 
התאחדות  שבת  לקיים  תקווה  פתח  והצלה 
למתנדבים העושים לילות כימים למען הצלת 

חיי אדם. 
כניסת  לפני  ספורות  שעות  שישי,  ביום 
המתנדבים  הכוננים  את  לברך  הגיעו  השבת 

מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין ובכירי הארגון. 
במפגש נכחו המנכ"ל רמ"ג אלי בין, מנהל 
המרחב  מנהל  מוסקוביץ,  גיל  מבצעים  אגף 
חדד  אביחי  המרחב  מנהל  ,סגן  דורי  חיים 
נשאר  שאף  לוי  יפתח  ארצי  כוננים  ואחראי 

לשבות עם המתנדבים. 
הודה  בין  אלי  רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
"אתם  המסורה  פעילותם  על  למתנדבים 
עולם  בהקמת  שעה  ובכל  יום,  יום  עוסקים 
ומלואו כשאתם מקיימים את אמרת חז"ל כל 
המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 

מלא". 
ולעמוד  להמשיך  למתנדבים  הבטיח  בין 
ההלכה  גדרי  על  שמירה  תוך  לימינם 
פ"ת  הצלה  ארגון  לראשי  והודה  והצניעות 
על היוזמה לאפשר למתנדבים לאגור כוחות. 
ומוערכת,  ידועה  המתנדבים  של  "המסירות 
מד"א  הערכת  על  ומעיד  חשוב  והגיבוש 

כלפיהם" אמר. 
במהלך  הנעימו  המתנדבים  של  זמנם  את 

של  הרצאות  ובהן  פעילויות  מגוון  השבת 
והרב  שוורץ,  מאיר  הרב  הלבבות  משמח 
רפאל מנת. כאות הוקרה על המסירות הוענק 

למתנדבים ובני משפחותיהם שי צנוע.
בנוסף זכו 12 מתנדבים מצטיינים במיוחד 

לקבל תעודות הוקרה על מסירותם הרבה.  
הייתה זו הזדמנות למתנדבים לשבות בצל 
יחדיו  ולהתגבש  וחבריהם  משפחתם  בני 
לקראת המשך התנדבותם בסיוע להצלת חיי 

אדם, מעשה אותו הם עושים יום יום. 
נרגשות  המתנדבים  הודו  השבת  צאת  עם 
תקווה,  פתח  הצלה  יו"ר  גודלבסקי  לישראל 
על מסירותו הרבה להוצאת שבת הגיבוש מן 

הכוח אל הפועל. 
הודה  גודלבסקי  ישראל  פ"ת  הצלה  יו"ר 
כי  וציין  הגיבוש  שבת  על  מד"א  להנהלת 
ממה  קטן  חלק  הינה  והגיבוש  "האחדות 
שיכולים הארגונים להשיב לכוננים שעוסקים 
סביב השעון בהצלת חיי אדם" כמו"כ בירך 
שתורמים  משפחתם  ובני  המתנדבים  את 

שעות רבות מזמנם למען הצלת חיים. 

מתנדבי 'הצלה פ''ת' 
התכנסו לשבת גיבוש
כונני מד"א הצלה פתח תקווה שעושים לילות כימים למען 
הצלת חיי אדם התאחדו לשבת נופש במלון חוויה פלאזה 
נצרת  מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין ביקר את המתנדבים 

בערב שבת וציין כי "המסירות של המתנדבים ידועה 
ומוערכת, והגיבוש חשוב ומעיד על הערכת מד"א כלפיהם"

מרחביה - עם הפנים לעתיד
חטיבת הביניים התורנית 
מרחביה ממשיכה בתנופה 

אדירה שהחלה לפני 
שנתיים עם הגעתו של 
המנהל הנמרץ הר' רועי 

 תלמידי מרחביהאביצור
בניסויים המרתקים

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

מבצע!
סלמון אפוי

עד 2 ק“ג
ב- 75& לק“ג

בלבד
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"אפעל לשיפור תנאי השכר של עובדי החברה קדישא"
שר הדתות קיים סיור משותף עם ראשי חברה קדישא פ"ת בבתי העלמין במרכז  במהלך הסיור הממושך הוא ציין 

לשבח את פעילות חברה קדישא פ"ת בראשות המנכ"ל הרב יהודה פורת  בפגישה חשף השר כי יפעל לשיפור תנאי 
השכר של עובדי החברה קדישא במועצות הדתיות

מאת: חיים רייך

שר הדתות דוד אזולאי קיים ביום שלישי השבוע סיור ממושך 
בבתי העלמין בפתח תקווה יחד עם הנהלת החברה קדישא בעיר. 
בסיור השתתפו הרב יהודה פורת מנכ''ל החברא קדישא פתח 
תקווה, הרה״ג מיכה הלוי רב העיר,  רב הארגון הרב צבי אלימלך 
הורביץ וחברי ההנהלה של החברה קדישא הרב יעקב גרינוולד, 
הרב  כץ,  שמואל  הרב  שפיץ,  ישראל  הרב  לפידות,  אהרון  הרב 

ששון כהן והרב חיים יזדי. 
ופמלייתו  השר  כאשר  סגולה  העלמין  בבית  נפתח  הסיור 
עוברים בין כל שבילי בית העלמין כשהם עוקבים מקרוב אחר 

החלקות השונות ועתודות הקבורה. 
ובנגישות  המשפחות  בני  של  ההגעה  בדרכי  התעניין  השר 
יקירו  קבר  על  להתפלל  מי שמבקש  שכל  מאוד  "חשוב  לנכים. 
יוכל לעשות זאת" אמר וציין כי התרשם מרמת השירות והניקיון 

הקפדנית. 
על  לשר  הסביר  פורת  יהודה  הרב  קדישא  החברה  מנכ"ל 
התנהלות בתי העלמין וציין כי לכל ציבור ומגזר יש את האזור 
שלו. המנכ״ל שטח בפני השר את הבקשה להגביר את האבטחה 

סביב בית העלמין. 
ירקון שם  בבית העלמין  לסיור  משם המשיכו חברי הפמליה 

צפה השר בהקמת מתחם ענק לקבורת שדה ולקבורת מכפלות. 
בהגבהת  רבות  משקיעים  אנחנו  בעבר  שהיו  הצפות  "בגלל 
החברה  מנכ"ל  ציין  המים"  לניקוז  קידוחים  ובביצוע  הקרקע 
ירוקות כמו הקפדה  קדישא והוסיף "אנו משקיעים גם ביוזמות 

על שימוש בחשמל סולארי בכדי לשמור על איכות הסביבה". 
אשר  בקבורת  הקברים  בניית  בשיטת  התעניין  אזולאי  השר 

הינה שיטה חדשנית שנעשית תוך הקפדה על כל כללי ההלכה. 
המנכ״ל הדגיש כי אמנם כיום יש עתודות קבורה למספר שנים 

נוספות אולם בעתיד תיווצר מצוקה קשה. 
העתיד  לקראת  היערכות  נדרשת  אכן  כי  ציין  אזולאי  השר 
ולמצוא שטחים נוספים לבתי העלמין הקיימים. המשלחת נסעה 
דרך כביש חוצה שומרון על מנת לצפות בקרקע הממוקמת בין 
ראש העין לכפר קאסם המיועדת במקור לקבורה ) על פי תמ״א 
19( והשר התבקש לסייע במניעת שינוי הייעוד. השר הזדהה עם 

הבקשה וציין כי משרדו יפעל בנידון.
לסיום הגיעו חברי המשלחת אל משרדי החברה קדישא לשם 
הגיע ראש העיר עו״ד יצחק ברוורמן וממלא מקומו הרב אוריאל 

בוסו שנפגשו עם השר דוד אזולאי. 
ואמר  השר  כבוד  את  בברכה  מקבל  הוא  כי  ציין  העיר  ראש 
בדבריו: ״אני שנתיים בתפקיד וכיום אני מכיר לעומק את החברה 
הלב  מכל  עבודה  שעושים  מדהימים  אנשים  גיליתי  קדישא, 
גם לחיים,  לי שחוץ מקבורה הם מסייעים  גם הסתבר  באמונה. 

חילונים ודתיים כאחד". 

עוד ציין ראש העיר כי שיתוף הפעולה בין כלל המגזרים בפתח 
תקווה הוא יוצא מן הכלל. 

שר הדתות אזולאי ציין לשבח את עבודתו של הרב בוסו למען 
הקהילה והתייחס לעבודת החברה קדישא שנעשית לשם שמיים 

למען הנפטרים. "מי שמסייע להם הוא עושה חסד של אמת".
השר אזולאי חשף כי הוא פועל למען שיפור תנאי שכרם של 
עובדי החברה קדישא במועצות הדתיות שמשתכרים היום בשכר 

שאינו הולם. 
לסיום חזר על הבטחתו והצהיר יש בפתח תקווה תנופת פיתוח 
שלא  בכדי  נוספים  שטחים  עוד  לפתח  צריך  אך  העלמין  בבתי 

יווצר חסר "אפעל ככל יכולתי לסייע לכם", אמר. 
חשים  כי  פורת  יהודה  הרב  המנכ״ל  אמר  הסיכום  בדברי 
אזולאי  השר  של  בראשותו  הדתות  במשרד  הפיתוח  תנופת  את 
ובניהולו המקצועי של עו״ד עודד פלוס, כמו כן ציין המנכ״ל  
לבתי העלמין מתבצעות  נוספים  לאיתור שטחים  כי הפעילויות 

בשיתוף פעולה עם הרב אברהם מנלה.

פתוח

מוצש“ק

פרשת 

זכור

חיסול מתנות
במחירי
עלות

מבחר ענק של כלים בצבעים  שונים ובכל הרמות
לדוגמא:

כולם מלמדים אותך ייעוץ... 

 אנחנו 
עושים ממך 

יועץ!

בס”ד

היחידה ללימודי תעודה

בעז”ה החלה ההרשמה ללימודי “תעודה” במסלולים: 

• הנחיית הורים וחינוך ילדים
• ייעוץ נישואין ומשפחה

• הדרכת חתנים • הדרכת כלות

יום פתוח והרשמה | כ”ה אדר ב’
 ) 4/4/16( )ברישום טלפוני בלבד(

17.00-19.00 נשים
 19.30-21.30 גברים

בהשתתפות הרב שמחה כהן שליט”א

הנחה מיוחדת תינתן למקדימים להירשם

לפרטים ולהרשמה:

טלפון: 1700-555-714
 info@erencollege.org  :מייל

* הקורסים מיועדים לגברים ונשים – הלימודים בהפרדה   ** תעודה סיום קורס מטעם “ קריית החינוך גבעת וושינגטון”

הלימודים במכון ארנברג בהמלצת גדולי ישראל,
 ובראשם הראשל”צ הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט”א

בין המרצים המובילים בקורס: 
הרב שמחה כהן שליט”א  

הרב חן חנוך גלזמן הכהן שליט”א | הרב רון אל אהרון שליט”א
יעקב ארנברג נ”י, פסיכותרפיסט, ועוד...

הרבנית טובה הניג תחי’ | הרבנית אסתר רבקה טולידאנו תחי’
הרבנית זיוה מאיר תחי’ | ד”ר חנה קטן תחי’  ועוד...
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לקראת פסח 
ניתן לבצע הזמנות

לערב החג
עד לתאריך 18.4.16

בישולים - אירועי ערב
עד 120 ₪ למנה עד 150 איש

  תפריט עשיר איכותי ומגוון
המקום כשר לפסח לשבת הגדול 

החל מתאריך 13.4.16
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ישועות ושמחה באירועי פורים אצל
כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א

מאת: חיים רוזנצווייג

במצבים  נמצא  ישראל  כשעם  זו,  קשה  בתקופה 
מקום  ומכל  ומזוני,  חיי  לבני,  זקוקים  אנשים  קשים, 
יום קדוש  בורא העולם  לנו  וזעקה, נתן  נשמעת אנחה 
ונפלא 'יום חג הפורים'- ביום זה נפתחים שערי שמים 
באופן מיוחד ומתקבלים ברחמים וברצון כל תפילותיו 
של העם היהודי. ומופיע בזוהר הקדוש, שביום זה יש 
ברכה,  ולהשפיע   רקיעים  לבקוע  הצדיק  של  בכוחו 

שפע והצלחה לעם ישראל. 
פתח  תושבי  הפורים  מגיעים  לכך ביום 
מרן  קדושת  כבוד  מפי  להתברך  תקוה בהמוניהם, 
של  הרוחני  מנהיגה   – שליט"א  ממישקולץ  האדמו"ר 
חסידות  בחצר  הקיימת  המסורת  פי  על  וזאת  העיר, 
ביום  האדמו"ר  של  מפיו  שיוצא  מה  שכל  מישקולץ, 
הפורים, מתקיים במלואו, כפי הכתוב במגילת אסתר: 

"מה שאלתך וינתן לך".
 מקרים רבים התפרסמו בשנים האחרונות, על ניסים 
מרן  שהתברכו מפי  אנשים  אצל  שהתרחשו  וישועות 

ריקם,  שבות  אינן  שברכותיו  ממישקולץ,  האדמו"ר 
ומתקיימות במלואן, וזאת בכוח התורה של האדמו"ר, 

הידוע כגאון עצום בתורה וצדיק נשגב. 
האדמו"ר  יקבל  יום הפורים,  הקרוב  חמישי    ביום 
אישי,  באופן  אחד  כל  ויברך  הקהל  את  ממישקולץ 
החל מהשעה 10.30 בבוקר עד השעה 15.00 בלשכתו 
פתח  מרכז   8 סלנט  רחוב  מישקולץ,  שבבנין ישיבת 
תקוה. בשעות אלו ניתן יהיה להעביר בלשכת האדמו"ר 
תומכת  "יד  העיר  קופת  עבור  לאביונים"  "מתנות 
הגונים  לעניים  ביום  בו  אי"ה  מישקולץ"  שיחולק 

תושבי העיר בפיקוחו האישי של האדמו"ר. 
19.00 בשעה  פורים  בערב מוצאי  חמישי    ביום 
פורים  האדמו"ר ומסיבת  של  ה'טיש'  יתקיים   
כיד  כיבוד  עם  ערוכים  שולחנות  ליד  מפוארת, 
העיר  תושבי  הישיבה, לכל  שבבנין  באולם  המלך, 
מורחבת  תזמורת  השנה  ומשפחותיהם, בה יופיעו 
והצגת ענק של עופר הלוי ואביתר לזר ושבעה שחקנים 

נוספים, בהופעת ענק שטרם נראתה.
יהיה שמח! 

המונים צפויים להגיע להתברך ולהיוושע ממרן האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר ביום הפורים  היערכות שיא 
לקראת ה'טיש' המסורתי של האדמו"ר ומסיבת פורים המרכזית בעיר, עם הצגתו של עופר הלוי  תושבי פתח תקוה מקיימים 

בהידור את מצוות "מתנות לאביונים" בקופת העיר 'יד תומכת מישקולץ' שבפיקוחו של האדמו"ר

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



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

קהילות כפר אברהם
שמחת פורים עם הזמר אחיה רובין

דוכני הפעלה, אוכל והפתעות
באולם האירועים בבית הכנסת "מעלות קדושים"

רחוב הרב אונטרמן 14
כרטיסיית ניקוב לדוכנים 10 ₪ 

קהילת היכל חנה
קריאת המגילה ולאחריה מופע
הקרקס האפריקאי המדהים

בבית הכנסת באולם הספורט ביה"ס "מורשה תורני"
רחוב עדש שפיק 7

קהילת מעיין גנים
הרקדה לגברים ברוח ישיבתית

עם הדי ג'יי החסידי אריאל פלאי
במתנ"ס עמישב רחוב קהילת שיקגו

החל מהשעה 21:00

קהילת צעירי הדר גנים
אירוע פורים לילדים עם אונית רומנו

באולם הספורט ביה"ס "יובלים" בשעה 19:45
אירוע פורים למבוגרים "למה אלפקה?"

אי"ה במוצאי שבת ט"ז אדר ב'
באולם הספורט ביה"ס "יובלים" בשעה 20:00

לציבור הרחב
קריאת המגילה ולאחריה מופע
הקרקס האפריקאי המדהים

באולם הספורט במתנ"ס "עולמות" 
רחוב שולזינגר בשעה 19:30

הכניסה חופשית 

טיש פורים הגדול
באולם בית הכנסת "זכור לאברהם" רחוב מנחם בגין 81

23:00 הרב נחמן גרוסמן שיעור בנושא: פורים אז ועתה....
23:45 הרב שלום כהן "מה ניתן להשיג בפורים? 

00:15 מופע סטנד-דת עם שמעון פרץ
     שלוש חתונות, הרבה תירוצים ותשובה אחת

01:15 המשך התרוממות רוחנית עם הרב שלום כהן וריקודים

בקהילות הדר גנים 
"זכור לאברהם", "צעירי הציונות", "בית יוסף"

מופע להטוטים עם קרקס "בום" 
לאחר קריאת המגילה בשעה 19:45 
באולם בית הכנסת "זכור לאברהם" 

רחוב מנחם בגין 81

שבת זכור
תפילת ליל שבת בנוסח קרליבך

עם זלמן שטוב
אי"ה בשבת פרשת ויקרא ט' אדר ב'

בבית הכנסת הגדול רחוב חובבי ציון 37
מנחה וקבלת שבת 17:40 שחרית 8:00

בוקר של תורה
בסימן פורים בבית מדרש "אוהבי דעת" לוריא

אי"ה ביום שלישי י"ב אדר ב' 22.3.16
בבית הכנסת "לוריא" רחוב חיים כהן 10

10:30 הרב ארל'ה הראל בנושא: מה לא קרה בפורים?
11:30 הרב עמיהוד סלומון בנושא: לקרוע את המסכה

עזרת הנשים פתוחה

המענה הרבני של "יסודות"
בראשותו של רב העיר הרב מיכה הלוי שליט"א

עונה לשאלות גם בענייני פורים
072-2477020

  yesodotpt@gmail.com ניתן לשלוח גם שאלות במייל

טיש חסידי
עם האדמו"ר ממז'יבוז הרב דוד צבי רוזנבוים

בליווי מוסיקלי של משה תורג'מן ולהקתו
אי"ה ביום חמישי י"ד אדר ב' בשעה 19:30

בבית הכנסת "חן הצפון" רחוב שלומציון המלכה 16
הערב לע"נ הרב צבי ליבוביץ ז"ל

פעילות פורים לנשים
הפעלה והרבה צחוק

בבית הכנסת "בית יוסף" רחוב מנחם בגין
אי"ה במוצאי שבת ט' אדר ב' 19.3.16 בשעה 20:30

קהילת "היכל מאיר"
עם הזמר אלי פרידמן והעיתונאי קובי אריאלי

אי"ה במוצאי שבת ט' אדר ב' 19.3.16
באולם בית הכנסת "משכן ישאל" רחוב טרומפלדור 37

כניסה 60 ₪
חובה הרשמה מוקדמת אצל הגבאים 

קהילת יוצאי חבר העמים
קריאת מגילה ברוב עם

הופעה של הסטדאפיסט איליה אקסלרוד
תחרות תחפושות

אולם מופת רחוב ההסתדרות 19 בשעה 19:30
 כניסה 20 ₪ 

לכרטיסים: 052-6951400 

הופעה לנוער 
לכלל בני הישיבות התיכוניות בפ"ת

עם הזמר ביני לנדאו בערב שירה והתעוררות
אי"ה ביום ראשון י' אדר ב' בשעה 19:30

בישיבת "דרכי נועם" רחוב צה"ל 73 

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

קהילת "משכן ישראל"
אי"ה ביום חמישי מוצאי פורים י"ד אדר ב' 24.3.16

בבית הכנסת "משכן ישראל" רחוב גליצנשטיין 9 בשעה 20:00
צמד הנגנים "שירו למלך"

והרצאה עם צבי ברק בנושא "הומור"
כניסה 50 / 80 

לפרטים: זאב 054-4214528

 ליל פורים יום רביעי
י"ד באדר ב' 23.3.16

קהילת יוצאי אתיופיה
קריאת המגילה

בביה"כ "אוהל דן" שעריה     ובמועדון "ושבו בנים" יוספטל

מופע עם הסטנאפיסט שמואל ברו והקוסם רועי לאופר
אי"ה ביום רביעי י"ג אדר 23.3.16 במתנ"ס עמישב רחוב קהילת שיקגו 1

מסיבת פורים קהילתית בפורים
יום חמישי בשעה 13:30 ברחוב ליברכט 10

בתרבות תורניתפורים
פתח-תקוה

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

שמואל הנגיד 7 פ"ת

קומידיסטאן
אי"ה במוצאי שבת ט' אדד ב' 19.3.16

פתיחת דלתות 20:30 תחילת מופע 21:30

צופיה לקס
אי"ה ביום שלישי י"ב אדר ב' 22.3.16

פתיחת דלתות 20:00  תחילת מופע 21:00

חנן בן ארי
אי"ה ביום רביעי ליל פורים י"ג אדר ב' 23.3.16

21:30 פתיחת דלתות  22:30 תחילת מופע
24:00 להקת ג'מאיה

&80

&95

&70

&60

&80

&25

&35

כרטיסים במכירה מוקדמת 03-5359963, ובאתר הגולה

פרשת ויקראמידעון האגף לתרבות התורנית
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המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' במקום הראשון 
מאת: חיים רייך

 
המרכז  את  מדרג  מקצועי  דו"ח  ברציפות  השלישית  בפעם 
הרפואי 'מעיני הישועה' במקום הראשון. דו"ח שפרסם משרד 
הבריאות )14.3.2016( אודות שביעות רצון המטופלים בכלל 
בתי החולים בישראל מעניק למרכז הרפואי מעיני הישועה ציון 

המוביל בפער גדול על פני כל שאר בתי החולים בישראל.  
קטינים  לילדים  הורים  או  עצמם,  המטופלים  נשאלו  בסקר 
שהביאו את ילדיהם לטיפול ומלווים של קשישים מעל גיל 76. 
רוסית,  עברית,  המטופלים:  על  המועדפת  נערך בשפה  הסקר 
ב-26  מטופלים   10,152 השיבו  הסקר  על  אנגלית.  או  ערבית 

בתי חולים.
שאלון   .2015 מאי-אוגוסט  החודשים  בין  התקיים  הסקר 
הסקר נבנה על ידי ועדת היגוי רחבה שכללה נציגים ממערכת 
בשאלון:  שנבדקו  הנושאים  מבין  מטופלים.  ונציגי  הבריאות 
לרפואה  המחלקה  על  להמליץ  נכונות  כללית,  רצון  שביעות 
דחופה, יחס הצוותים המטפלים, מתן מידע ובהירות ההסברים, 
התנהלות  אופן  השונות,  בתחנות  הטיפול  רצף  המתנה,  זמני 
ותנאים  סביבה  מיון(,   - דחופה  לרפואה  )המחלקה  המלר"ד 

פיזיים.
מספר  נדגם  בי"ח  "מכל  כי  נכתב  הבריאות  משרד  בדו"ח 
עד  התקיימה  למטופלים  הפניה   .n=400 מטופלים  של  שווה 
יום ממועד הביקור במלר"ד. למטופלים שכבר השתחררו   14
מאי  החודשים  בין  טלפוני  ראיון  באמצעות  החולים)  מבית 
אוגוסט. הראיון בוצע עם המטופלים עצמם, עם הורים לקטינים 

ומלווים של קשישים מעל גיל 76".  
ברמה  הממצאים  הצגת  "לצורך  כי  בדו"ח  נכתב  עוד 
הלאומית, נערך שקלול המשקף את היחס שבין הדגימה לבין 
היקף המופעים בפועל בכל אחד מבתי החולים. כמו כן בוצע 
שקלול עבור כל בית חולים לפי סוג המלר"ד כללי או ילדים, 

וכן לפי יום ההגעה למלר"ד ימי א', ימי ב'-ה' וסופי שבוע.
גדולים,  חולים  בתי  של  בקבוצות  פורסמו  המדרג  תוצאות 
וברמה  זהים  קריטריונים  נבדקו  בכולם  וקטנים.  בינוניים 
בתי  כל  מעל  נכיר  בפער  הישועה  מעיני  מובילה  הארצית 

החולים בישראל.
בסיום הפרק המרכזי בדו"ח נכתב כי "סקר חווית המטופל 

התכנית  הבריאות.  למערכת  רבים  אתגרים  מציף  במלר"דים 
ליצמן  השר  שמוביל  במלר"דים  הטיפול  לשיפור  הלאומית 
צפויה לתת מענה נרחב למכלול האתגרים שהוגדרו. התוכנית 
צפויה  במלרדים  הטיפול  ואיכות  השירות  לשיפור  הלאומית 
תוצאות  במלרדים.  המטופל  חווית  לשיפור  תשתית  לספק 
הסקר מהוות בסיס לתחילת מדידה רציפה של חווית המטופל 
במודל  ישולבו  ובעתיד  בישראל  דחופה  לרפואה  במחלקות 

התמרוץ של בתי החולים הכלליים".
תוצאות  על  הגיבו  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  בהנהלת 
הדו"ח בסיפוק: "אנו מודים על האמון שניתן בנו וממשיכים 
לחתור למצוינות רפואית ברמה בינלאומית. בשנים האחרונות 
בהיקף  פיתוח  בתנופת  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  נמצא 
של  מתמיד  במרוץ  "אנו  שקלים.  מיליוני  מאות  של  השקעה 
ציוד  רכש  בכירים,  רופאים  גיוס   - האנושי  בהון  גם  השקעה 
ושימת דגש על טיב  רפואי מתקדם, פתיחת מחלקות חדשות 

השירות". 
ליבסטר  רונן  ד"ר  )המיון(  דחופה  לרפואה  המחלקה  מנהל 
הגיב בסיפוק: "מדובר בעבודת צוות הכוללת השקעה מרובה 
ומעל הכול שימת המטופלים במקום הראשון כי שם מקומם".    
אופו  מיכל  הגב'  הישועה  מעיני  במיון  האחראית  האחות 
פעם  כל  ולגלות  בעמלנו  ברכה  לראות  שמחים  "אנו  הגיבה: 
הסלוגן  את  ליישם  מצליח  הרפואי  המרכז  שצוות  מחדש 
המטופלים  לציבור  שגם  חושבים  אנו  נשמה.  עם  מקצועיים 
שלנו מגיע קרדיט על כך שהוא יודע לומר תודה וזה דבר שלא 

ניתן להתעלם ממנו".

על הסקר השיבו 10,152 מטופלים ב-26 בתי חולים  המרכז הרפואי מעיני הישועה זכה לציון 79.7% ומוביל בפער 
גדול על כל שאר בתי החולים שזכו לציונים שונים במדרג שבין  47%-67% 'מעיני הישועה': "אנו מודים על האמון 

שניתן בנו וממשיכים לחתור למצוינות רפואית ברמה בינלאומית" 

דו"ח משרד הבריאות על שביעות רצון המטופלים בחדרי המיון קובע:

קידוש ה'. חזית בית החולים 'מעייני הישועה' 

בריך מס‘: 516 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  פורים-משפחה תאריך: 15.3.16
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מבצע פורים שמח
ובטוח בבאדג'ט:
שוכרים רכב
ל-4 ימים,

משלמים 
עבור 3 בלבד 
ומקבלים 
בנוסף 2 נהגים 
חינם!

פורים שמח!

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

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

משתה ושמחה
במבצע מיוחד!

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

+



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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 "עולם האינטרנט משתנה, 
ואיתו הסכנה מתוכן לא ראוי"

מנכ"ל אינטרנט רימון, יריב פאר בראיון: "לחסום את גוגל זה כמו לחסום לגמרי את האינטרנט, אבל כאן נכנס היתרון 
הייחודי של רימון"  "עד לפני כמה שנים, כדי להיחשף לתוכן לא ראוי הגולש היה צריך להיכנס לאתרים מסוימים. 

לצערנו, היום התוכן הלא ראוי מסתתר באתרים נורמטיביים ולגיטימיים כמו גוגל"

מאת: חיים רייך

הראשון  השלב  את  השבוע  השלמתם   
לאינטרנט  לקוחות   10,000 בהצטרפות 

המסונן, מה זה אומר?
מציינים  אנחנו  השבוע  "נכון,  פאר:  יריב 
סלולרי.  ברימון  אלפים  העשרת  הלקוח  את 
עולם האינטרנט משתנה ואיתו גם המקומות 
מפני  הסכנה  את  לפגוש  יכולים  אנחנו  בהם 
תוכן לא ראוי. רימון סלולרי היא אפליקציה 
על  לשמור  שבאה  הטכנולוגיה  בקדמת 
לאינטרנט  בחשיפה  כאחד  וילדים  מבוגרים 
שהעולם  הזו  הראיה  מתוך  לבית.  מחוץ 
והאפליקציה  השירות  את  השקנו  משתנה 
מענה  לתת  כדי  שנה  לפני  סלולרי  רימון  של 
מבוגרים  של  וגוברת  ההולכת  לחשיפה 

וילדים לתכנים לא ראויים בסמארטפונים". 
אינטרנט  כל  לבין  בינכם  ההבדל  מה   

מסונן אחר? 
כדי  שנים,  כמה  לפני  "עד  פאר:  יריב 
צריך  היה  הגולש  ראוי  לא  לתוכן  להיחשף 
אתרי  למשל  מסוימים,  לאתרים  להיכנס 

פסולות  תמונות  עם  אתרים  הימורים, 
התוכן  היום  לצערנו,  אסורים.  וסרטונים 
כמו  נורמטיביים  באתרים  מסתתר  ראוי  הלא 
אי אפשר  לכן, כבר  ופייסבוק.  יו טיוב  גוגל, 
סתם כך, לחסום אתרים. לחסום את גוגל זה 
נכנס  וכאן  כמו לחסום לגמרי את האינטרנט 
ברימון,  אנחנו  רימון.  של  הייחודי  היתרון 
אתרים  מתוך  לסנן  יודעים  ובסלולרי,  בבית 
התכנים  את  רק  ופייסבוק,  יוטיוב  גוגל,  כמו 
שטוב  מה  כל  את  ולהשאיר  ראויים  הלא 

באינטרנט. זו המומחיות שלנו."
 לאחרונה מתברר, שהנזקים של האינטרנט 
אתם  מה  הסרוג,  הציבור  בקרב  גם  ניכרים 

עושים כדי להחכים את ההורים בעניין?
הפך  האינטרנט  ולרע,  "לטוב  פאר:  יריב 
וחוצי  מגזרים  חוצי  ונזקיו  מהחיים,  לחלק 
 - המסונן  האינטרנט  פעילות  לצד  גילאים. 
רימון מנהלת גם פעילות חינוכית והסברתית 
המתקיימות  הבית'  עד  'הרצאות  באמצעות 
ובבתי  בישיבות  בקהילות,  ומחנכים  להורים 
ספר. בהרצאה אנחנו מסבירים בשפה פשוטה 
נותנים  שבאינטרנט,  הסכנות  את  להבנה 

מול  כהורים  להתמודדות  כלים  להורים 
הילדים וגם לעצמם כמבוגרים.

 האם רימון סלולארי עובד אצל כל מפעיל 
סלולארי? 

אפליקציה  זו  סלולרי  "רימון  פאר:  יריב 
מפעיל  כל  עם  עובדת  והיא  לסמארטפון 
אחרי   .WiFi-בו בגלישה  וגם  סלולרי 
)פשוט  עצמאית,  לאפליקציה  שנרשמים 
להירשם עם  או  בגוגל,  סלולרי  רימון  לחפש 
נציג השירות של רימון בטלפון -1-800-222
234(. ההתקנה בסמארטפון פשוטה ולוקחת 
הלקוח  ההתקנה  לאחר  מיד  שניות.  כמה 
החל  לו  שמתאימה  ההגנה  מידת  את  בוחר 
מתאימים  שאינם  תכנים  של  בסיסי  מסינון 
הצגה  שמאפשר  קפדני  לסינון  ועד  לילדים 
של תכנים עם אופי תורני בלבד. ומה שחשוב 
הוא – שהשימוש באפליקציה פתוח לכולם, 
רימון  של  לקוחות  להיות  חייבים  לא  כלומר 
של  מההגנה  להנות  כדי  הביתי  באינטנרט 

רימון בסלולרי".

מתחברים  אלפים  לעשרת  כבר  הגעתם   
לרימון הסלולארי, יש הטבות לרגל המאורע?

ציינתי  קודם  אם  מאוד,  "נכון  פאר:  יריב 
הרי  בהגנה,  רימון  של  הייחודי  היתרון  את 
משתלם.  מחיר  מציעים  אנחנו  במחיר  שגם 
עלות ההגנה לחודש היא 18 ₪ בלבד ולציון 
רימון  את  מציעים  אנחנו  מצטרפים   10,000
 - וכמובן  במתנה  ראשון  חודש  עם  סלולרי 

ללא התחייבות!!"

מנכ"ל אינטרנט רימון, יריב פאר

בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1236

ר י :מאת

הגרח"צ  כאשר  בסאטמר  חתונה  התקיים  שעבר  רביעי  ביום 
לחופה  בנו  את  הוביל  סאטמר  ישיבת  ראש  שליט"א  מייזליש 
בשעטו"מ, וכמו בכל חתונה הגיע והופיע כ"ק האדמו"ר מסאטמר 

לפאר את השמחה הרוממה.
מעמד החופה התקיים ברחבת הכיכר של שיכון סאטמר במרכז 
העיר בני ברק, בהשתתפות ציבור של אלפים חסידים מארץ ומחו"ל, 
עם סידור קידושין נתכבד האדמו"ר והוא מסר אותו מיד לגיסו סב 
החתן האדמו"ר מוויזניץ, אחרי החופה האציל האדמו"ר מברכותיו 

לקהל, ופרצו בשירה ובריקודים על פני הרחוב.
אח"כ התקיים החתונה באולם 'לאגו' בראשון לציון, כשבהמשך 
הקהל  את  הקפיץ  כשהאדמו"ר  טאנץ  המצווה  מנהג  התקיים 

בריקודים של מצוה עד השעות הקטנות של הלילה.
את  מנע  לא  בארץ,  האדמו"ר  של  ביקוריו  משאר  בשונה  הפעם 
קהל חסידיו לבוא עמו וזאת עקב השבת שבע ברכות ההיסטורית 
למעלה  הגיעו  השבת  לקראת  שבצפון,  מירון  ביישוב  שהתקיימה 
 300 אירגונית של  ואירופה, כשמערכת  אורחים מארה"ב  מ-5000 

עסקנים ניצחו על המלאכה לארגן את כל השבת.
לתפילות  אולמות  בתור  לשמש  במירון  הוקמו  ענק  אוהלי   7
לסעודות ולעריכת השולחן, השיא של השבת הי' מעמד ההדלקה 
בהשתתפות  הרשב"י  מערת  מאחורי  החצר  רחבת  על  במוצ"ש 

רבבות איש שגדשו את המקום בהתרגשות עילאית.

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר 
בשמחת נישואי בן ראש ישיבת סאטמאר ובשבת 

שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון

הביקור 
ההיסטורי

צילומים: משה גולדשטיין

מאחלים:
ינון פלחיעקב פרידמןאריאל קוניק

וכל צוות

ברכת מזל טוב
 חמה ולבבית

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

שלוחה בזה לידידנו היקר, כתבנו המסור והמוכשר, העושה 
לילות כימים להצלחתה ושגשוגה של רשת  קו עיתונות

חגי נ“י
יה“ר מלפני אבינו שבשמיים שיגדל ויפרח לאילנא 

רברבא וישא בעוז ובגאון את מורשת המשפחה הנכבדה
שתזכו לרוב נחת ממנו ומשאר יוצ“ח מתוך בריאות 

אושר ועושר

עו“ד הרב אבי בלום הי"ו



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

 תוקף המבצע עד ה- 24.3.2016 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף. 
המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

יריד מצלמות  ומוצרי חשמל 

בכל סניפי הרשת

₪ 17 ₪ 499₪ 289
379 650₪ ₪החל מ-

₪ 299
₪ 399

₪ 99
₪ 199

 מדפסת 
 משולבת+ פקס

מכונת צילום וסורק
 WIFI  כולל 

3 שנים אחריות

בידורית קריוקי 
ניידת

דיסק און קי

₪ 2,290
₪ 2,490

₪ 499₪ 699₪ 649₪ 899

₪ 599
₪  489

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS175

 X8 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי
 | HD כפתור ייעודי לצילום ווידאו |

סוללת ליתיום | תפריטים בעברית | 3 
שנות אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS275
 | X12 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי

אלחוטית WIFI | חיבור HDMI | מסך 
LCD ”3.0 | סוללת ליתיום | 3 שנות 

אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX610

20 מיליון פיקסלים | זום אופטי גדול 
X18 | אלחוטית WIFI | צילום וידאו 

FULL HD | אפשרות שליטה על 
המצלמה באמצעות הסמארטפון | 

תפריט מלא בעברית | 3 שנות אחריות 
ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX710

 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי ענק 
X30 | אלחוטית WIFI | צילום ווידאו 
איכותי FULL HD 60FPS | תפריט 

מלא בעברית | 3 שנות אחריות ע”י 
קרט ניופאן

 הכי מצטלם 
בטרקלין חשמל כהלכה

מחשב נייד “15.6
 Intel Core i3 | 4005U מעבד

 High |  איכותי LED מסך | ®INTEL
Definition | דיסק קשיח ענק בנפח 

500GB | יבואן רשמי

מסך מחשב 
21“

כרטיס זיכרון 
 SD8GB
מתנה!

₪ 1,399
₪ 1,290

רדיו דיסק מערכת 
 סטריאו

ניידת
טייפ |
USB

טלפון
מתנה

בשווי 59 ₪

 | 8GB
| 16GB
32GB

 DELL מחשב נייד 
| hdmi מסך  “14 | חיבור

3 חיבורי USB | מערכת הפעלה 
 | windows 10 

 32GB דיסק קשיח
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37 הרוגים 
ו-75 פצועים 

בטורקיה
לפחות 37 בני אדם נהרגו ולפחות 75 נפצעו בפיגוע 

שאירע בשעות הערב של יום ראשון באנקרה בירת טורקיה 
 בחודש שעבר נהרגו באנקרה לפחות 28 בני אדם

שני פיגועים בתוך דקות ספורות אירעו ביום שני בבוקר 
בצומת הכניסה ליישוב קריית ארבע  ארבעה חיילים 

נפצעו באורח קל וכל המחבלים נורו ונהרגו

מאת: חיים רייך
 

 37 לפחות  אנרכיה?  לפני  טורקיה  האם 
בפיגוע  נפצעו   75 ולפחות  נהרגו  אדם  בני 
שאירע בשעות הערב של יום ראשון במרכז 
וכלי  ביטחון  גורמי  טורקיה.  בירת  אנקרה, 
סמוך  התרחש  הפיצוץ  כי  מסרו  תקשורת 
לתחנת אוטובוס ברובע קיזילאי, כשמכונית 
ממולכדת בה נהג מחבל מתאבד התפוצצה. 
הוזעקו  אליו  באזור,  פרצה  גדולה  המולה 

כוחות גדולים של משטרה. 
הדיווחים  על  איפול  הטילה  טורקיה 
וכלי  לפיגוע  הקשורים  החדשותיים 
דיווחים  רק  מפרסמים  שלה  התקשורת 
הורה  אף  באנקרה  המשפט  בית  רשמיים. 
לחסום את הגישה לרשתות החברתיות, זאת 
שאירע  מהפיגוע  תמונות  הפצת  בעקבות 

באנקרה.
בזירה  שנאספו  ראשוניים  מממצאים 
המחתרת  עומדת  הפיגוע  שמאחורי  עולה 
גורמי  לטענת  כך   ,)PKK( הכורדית 
ביטחון מקומיים. לפני מספר ימים פרסמה 

שגרירות ארה"ב בטורקיה אזהרה לאזרחים 
אמריקאים מפני האפשרות לטרור באנקרה 
בימים  הייתה  הטורקי  למודיעין  וגם 
לפיגוע  אפשרות  מפני  התרעה  האחרונים 

בבירה. 
אף  דיווחה  רויטרס  הידיעות  סוכנות 
הערכות  לפי  כי  ביטחון  גורמי  מפי  היא 
הראשוניות ה-PKK עומד מאחורי הפיגוע. 
מדובר במתקפת הטרור השנייה באנקרה 
שנה.  חצי  בתוך  והשלישית  חודש  בתוך 
בחודש שעבר נהרגו באנקרה לפחות 28 בני 
אדם בפיצוץ מכונית ממולכדת במרכז העיר 
באוקטובר  בעיר  שאירעו  פיצוצים  ובשני 
ומאות  אדם  בני   95 לפחות  נהרגו  שעבר 
לפני  קצר  זמן  התרחשו  הפיצוצים  נפצעו. 
עצרת שלום שהייתה אמורה להיערך בעיר. 
אדם  בני  עשרה  נהרגו  כחודשיים  לפני 
במרכז  בכיכר  בפיגוע  נפצעו  נוספים  ו-15 
איסטנבול. בין ההרוגים היו שמונה תיירים 
מגרמניה. הפיגוע אירע ברובע סולטן אהמט 

ההיסטורי, בקרבת אתרי תיירות ידועים.

מאת: חיים רייך
 

אירעו  פיגועים  שני  נמשך:  הטרור  גל 
יום שני בתוך דקות ספורות, בצומת  בבוקר 
הכניסה ליישוב קריית ארבע. ארבעה חיילים 
נפצעו באורח קל, כל המחבלים נורו ונהרגו.

מחבלים  שני  הגיעו  הראשון  בפיגוע 
לתחנת אוטובוס בכניסה ליישוב ופתחו באש 
חיילים  שני  במקום.  שעמדו  נוסעים  לעבר 
נפצעו באורח קל מרסיסים. אחד המחבלים 

נשא אקדח והשני נשא רובה מאולתר.
באירוע  כי  עולה  הפיגועים  מחקירת 
לתחנת  המחבלים  התקרבו  הראשון 
שני  עת  באותה  עמדו  שבה  האוטובוס, 
חיילים ושני אזרחים, ונופפו לשלום לחיילים 
בשלב  היישוב.  שער  לעבר  שהתקדמו  בעת 
זה הם עשו פניית פרסה, עצרו את המכונית 
והחלו  הרכב  מכלי  יצאו  למדרכה,  בצמוד 
לירות. אחד החיילים פינה את האזרחים אל 
מאחורי התחנה למסתור, בעוד השני השיב 
באש. כעבור זמן קצר החייל הראשון הצטרף 

לירי והשניים חיסלו את המחבלים.
כוחות  בעוד  מכן,  לאחר  דקות  מספר 
בזירה,  פועלים  מד"א  וצוותי  הביטחון 
רכב  כלי  נוסף באותו מקום.  אירוע  התרחש 
והתנגש  לתחנה  הגיע  מחבל  ובו  פלסטיני 
במכוון באוטובוס. קצין צה"ל שעמד בסמוך 
לבית  הוא  אף  ופונה  קל  באורח  נפגע  לו 
החולים שערי צדק. בשלב זה ניסה המחבל 

הביטחון  כוחות  אולם  ממכוניתו,  לצאת 
נוסף  חייל  אותו.  והרגו  לעברו  ירו  בזירה 
נפגע קל בידו מרסיסים כתוצאה מירי כוחות 
המחבל  ברשות  המחבל.  לעבר  הביטחון 
נמצאה גם סכין. כל הנפגעים משני האירועים 

פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.
שהגיע  יוסף,  מור  אייל  מד"א  פרמדיק 
למקום וטיפל בנפגעים בשני הפיגועים, תיאר 
קריאה  "קיבלנו  האירועים.  השתלשלות  את 
לטרמפיאדה.  בסמוך  וירי  דריסה  פיגוע  על 
כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה 
מלאה, כשהוא סובל מחבלה חודרת בגפיים", 
סיפר יוסף. "הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני 
והוא פונה לבית החולים שערי צדק  בשטח 
היינו  כשעוד  דקות.  כמה  כעבור  קל.  במצב 
בזירה הגיע למקום רכב נוסף שסטה מהנתיב 
ופגע בצעיר כבן 20. יחד עם כוח רפואה של 
צה"ל שהיה במקום הענקנו לו טיפול רפואי 
כשהוא במצב קל. המפגעים נורו ונוטרלו על 

ידי כוחות הביטחון".

זירת הפיגוע בטורקיה

זירת הפיגוע בקרית ארבע

ארבעה נפצעו בשני פיגועים בקרית ארבע

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



על כל היין והאלכוהולחגיגת מבצעים כיד המלך, מחירים חסרי תקדיםמשתה פורים שמח בבנא משקאות

ניתנת הזכות לבנא מ.א. שיווק בע"מ לשנות   | ופיקדון  המחירים כוללים מע״מ 
על  איסור  חל   | בלבד  להמחשה  התמונות  עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  או 
מכירת אלכוהול/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18 | ט.ל.ח.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

לעשות 
שמח!

*2229
בנא משקאות. המרכז הסיטונאי 

הארצי ליין ואלכוהול

 9 אשר  מסעוד  פינטו  הרב  סגולה  צומת  תקוה  פתח   | תלפיות  א.ת.   27 האומן  ירושלים 
באר שבע מרכז  דרך חברון 21 | מרכז  קסטינה | נתיבות בעלי המלאכה 2 | צומת ביל״ו בוסי סנט ג׳ורג׳ 3
13 השוק  מרכז   עפולה   |  8 המנוף  רחובות   | ביאליק  ק.   192 עכו  דרך  קריון  חיפה 

  MALL 7 קניות  מרכז  בגין,  מנחם  ׀ שדרות   6 הרצל  יבנה  גן  ׀   | קונים  חונים  9, מתחם  לישנסקי  לציון  ראשון 
 ,22 : 0 0 ׳ מצאת שבת עד  4 דק 0 ם  חי ם פתו י פ פעילות סניפים: ימים א׳-ו׳ במוצ״ש כל הסני

    *2229 במספר  ת  לו הפעי ת  שעו בי  לג ם  פרטי  . בנה י ן  ג ו ת  בו רחו למעט 

בסניפים! טעימותחגיגת

בס״ד
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אומרים.  אז  אחרים,  של  מטעויות  לומד  שחכם  אומרים 
בראשית השבוע הזה חזר שר האוצר המכהן על אותן טעויות 
לאוצר את  כניסתו  עם  בגפני  לפיד הטיח  קודמו בתפקיד.  של 
המשפט שהפך לקאלט ובסופו של דבר חזר אל אומרו כבומרנג: 
"הפסקנו לקבל ממך הוראות". יאיר לפיד מנסה עד היום למזער 
עשה  כחלון,  משה  בתפקיד  מחליפו  אך  החרדים,  מול  נזקים 

השבוע טעות דומה אם כי בנימה הרבה יותר תמימה. 
ועדת  בדיוני  שפרצה  הסערה  רקע  על  שני,  יום  בצהרי 
החוקה, הצהיר כחלון כי "החוק נגד ההון השחור יעבור למרות 
התנגדותו של גפני" וכך, במשפט אומלל כרך שר האוצר את 
החרדים וההון השחור בחבילה אחת. את דמות היהודי הנודד 
אירופאים  קריקטוריסטים  שפירנסה  מזומנים  צרורות  ובידיו 

במאה שעברה, מחליפה במדינת ישראל דמותו של החרדי.
האומללות במשפט של כחלון נעוצה בכך שהקרב נגד החוק, 
שראוי יותר לכנותו חוק המישוש הפיננסי, היה משותף כמעט 
נציגי הסיעות שהשתתפו בדיוני ועדת החוקה. אם החוק  לכל 
החדש שרשות המיסים מקדמת בחסות שר האוצר יעבור, תוכל 
חשבונות  על  מידע  הגבלה  ללא  כמעט  לדרוש  המיסים  רשות 
עסקיים ופרטיים מגופים פיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח, 
תיקי  מנהלי  נאמנות,  קרנות  גמל,  קופות  בורסאיות,  חברות 

השקעות וחברות אשראי. 
נתקלה  ראשונה,  בקריאה  בכנסת  שאושרה  החוק  הצעת 
בהתנגדויות של כל הגורמים המקצועיים, מלשכת עורכי הדין 
ולשכת רואי החשבון ועד ללשכת המסחר והיועצת המשפטית 
חברי  בהצעה.  שדנה  בכנסת,  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת  של 
בהצעת  הדיון  הועבר  אליה  החוקה  בוועדת  שיושבים  הכנסת 
בראש  כאשר  גדול  שחור  איקס  ההצעה  על  סימנו  החוק, 
המתנגדים עמד ח"כ בני בגין מהליכוד, שנחשב לסוג של פלס 
אידיאולוגי בסוגיות של חירות וחופש, שני רק לאורן חזן. בגין 
הסביר כי משמעות ההצעה היא פגיעה חמורה ובלתי מידתית 
החוק  נגד  חוצץ  שיצא  גפני  ופרטיותו.  חירותו  האדם,  בכבוד 
פוטנציאלי, השמיע אפוא  כל אזרח לחשוד  יהפוך  כי  והסביר 

את דעת מרבית החברים, ולא דווקא חרדים. 
היו"ר  היה  המיסים,  רשות  לעזרת  שיצא  הכלל  מן  היוצא 
מטעם הבית היהודי, ניסן סלומינסקי, שנודע בדאגתו הגדולה 
לשקיפות בחטיבה להתיישבות. האחרון ששם את הביצים בסל 
של סלומינסקי, הוא שר האוצר הקודם לפיד ששם את מבטחו 
שיקדם  כמי  דאז  הכספים  ועדת  כיו"ר  בתפקידו  הסרוג  בח"כ 
עבורו את חוק מע"מ אפס. הסוף ידוע: של הביצים, של השר 

ושל לול התרנגולות כולו.
לו,  אופיינית  שאינה  בהתנהגות  מה,  משום  שכחלון  אלא 
רק  לא  קודמו.  של  מהטעויות  ללמוד  וסירב  לאחור  הביט  לא 
את  השבוע  אימץ  אף  הוא  בסלומינסקי,  יהבו  את  תלה  שהוא 

את  והצל  בחרדים  'הכה  של  הידועה  הטקטיקה 
הדביק  הוא  הפוגעני  בחוק  המלחמה  את  המדינה'. 

לגפני – כסטארט-אפ סטריאוטיפי, אנטי-חרדי. 
ידי  על  בעבר  כחלון  שכונה  כפי  המנומס'  'הכייס 
חבריו לליכוד, אותת לתקשורת בלי להכביר במילים 
שלא מדובר במאבק ערכי נגד פגיעה בפרטיות, אלא 
את  שמחביאים  ברק  מבני  השחורים  של  קרב  בעוד 
ההון השחור-ירוק מתחת לבלטות ומעלימים מיסים. 

כחלון  של  המשחיר  המשפט  את  אהב  לא  גפני 
וגם לא קנה את ההסברים בדיעבד שהדברים נאמרו 
בתמימות ובאגביות, ללא נימה אישית. בלשכת גפני 
תלו את המתקפה האישית של כחלון במה שהתרחש 

בבוקר יום שני בחדר ועדת הכספים. 
מדיניות  האוצר  משרד  מאמץ  הקדנציה,  מראשית 
נומרטור ולפיה, הממשלה מחויבת לוודא שיש  של  
משמעות  בעלת  החלטה  לכל  כתנאי  תקציבי  כיסוי 
כספית. בניסיון לתקוע טריז בין המתנגדים ל'חוק נגד 
ההון השחור' הסבירו באוצר שהעברת ההצעה נועדה 
לכסות על הגרעון שייווצר בעקבות ההנחות שניתנו 

המנגינה  את  שמע  גפני  דרעי.  לדרישת  הציבורית,  בתחבורה 
וחיכה בפינה. כשבבוקר יום שני הוגשה לוועדת הכספים הצעה 
אחרת של האוצר שמשמעותה הייתה חיסכון משמעותי לקופת 
המדינה הוא השמיע קול תרועה: "אז יש לכם נומרטור", הוא 
הצעת  את  היום  מסדר  להוריד  "אפשר  האוצר,  לפקידי  אמר 
הגיב  וכחלון  ספורות  שעות  חלפו  השחור".  ההון  נגד  החוק 

באמירה מיותרת ומשחירה.
תפקידו, מעמדו ובעיקר אופיו של יו"ר ועדת הכספים – לא 
מקנים לו בקדנציה הנוכחית רגע של מנוחה. ביום בו גפני עשה 
'סולחה' )בעיקר למצלמה( עם יו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן, 
הוא מצא עצמו פותח חזית חדשה עם שר האוצר כחלון. כל עוד 
גפני מנהל את הקרבות מחוץ לנגמ"ש ולא בתוכו, המצביעים 

החרדים יכולים להיות רגועים.
כחלון מנסה לשכנע את חברי הכנסת )גם החרדים( ומסביר 
חשש  בעניינם  שייווצר  בגורמים  ורק  אך  יתמקדו  שהחקירות 
כי  הוכיח  בהתבטאויותיו,  עצמו,  שכחלון  היא  הבעיה  סביר. 

בעיני אנשי האוצר, החשודים המידיים הם החרדים.

מילים במקום בניינים
המשגה שעשה כחלון השבוע מול גפני, אינו המקרה היחיד 
הדיור,  בתחום  גם  לפיד.  של  טעות  אותה  על  כחלון  חוזר  בו 
כחלון מאבד לאחרונה את הסבלנות ואת קור הרוח. אחרי חצי 
נתוני  ולנוכח  השתיקה  זכות  על  )בחוכמה(  שמירה  של  שנה 
לעשות  כחלון  נאלץ  מחירים,  עליות  על  שמעידים  הלמ"ס 

כמנהג קודמו ולדבר בלי כיסוי.
מי שיכול לחכך ידיים בהנאה זהו ראש הממשלה. כחלון נופל 
באותו פח יקוש בו נלכד קודמו בתפקיד. על תפקיד שר האוצר 
בהעלותך  בפרשת  ברש"י  המובא  חז"ל  מאמר  את  לומר  ניתן 
על משה רבינו: "הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם".
על  לו  שיש  המלאה  הבטן  את  מסתיר  אינו  האוצר  שר 
בנט  לנפתלי  טבעי  שותף  הוא  הזה,  ובעניין  הממשלה,  ראש 
בנוח  שחשים  היחידים  סיבה.  בלי  לא  לנתניהו,  טינה  שנוטר 
על  לשמועות  להתייחס  מיותר  הזאת,  ובאווירה  החרדים  אלו 
ושומע  במסדרונות  שמסתובב  מי  כל  הממשלה.  הרכב  שינוי 
הטבעיים  השותפים  הם  והחרדים  שנתניהו  מבין  הקולות  את 
על  לא  בנט,  על  לא  סומך.  לא  ביבי  השאר  כל  על  היחידים. 

כחלון ובוודאי שלא על איווט.    
בראש רשימת הממורמרים ניצב משה כחלון, שמאשים את 
הרי  לפיד  ליאיר  בניגוד  עצמו.  את  לא  רק  ואשתו,  העולם  כל 
ששר האוצר המכהן נכנס למשרד עם תוכנית סדורה של הצפת 
השוק במכרזים בשיטת מחיר למשתכן. ההנחיה של שר האוצר 

ישווקו  המדינה  קרקעות  כל  כי  הייתה  לתפקיד  כניסתו  עם 
בשיטת מחיר למשתכן לזוגות צעירים. בשיטה הזאת המדינה 
בפועל  מגישים  והקבלנים  עלות  ללא  הקרקע  את  משווקת 
הצעות למכירת דירות לזכאים במחירים הזולים ממחירי השוק 

בסכומים שבין עשרים לשלושים אחוזים.
ממשיכים  המחירים  המכרזים  הצפת  שלמרות  זה  איך  אז 
שכשבעים  העובדה  את  בחשבון  לקחת  צריך  כאן  לעלות? 
ידי  על  נעשות  המקרקעין  בתחום  המכר  מעסקאות  אחוזים 
משפרי דיור ורוכשי דירות להשקעה. בהתאם למדיניות החדשה 
של כחלון אלו גם אלו אינם נכללים במפת השיווקים החדשה. 
התוצאה המתבקשת היא עלייה מתמשכת של מחירי הקרקעות 
מועטות  המדינה  קרקעות  שם   – הביקוש  באזורי  הפרטיות 
המספרים  את  רואה  כחלון  מרובות.  הפרטיות  והקרקעות 
ומבין את הנתונים. גם המצביעים מבינים, כפי שניתן להיווכח 

בסקרים.
אשמים,  לחפש  כחלון  של  הנואשים  לניסיונות  הסיבה  את 
אפשר בהחלט למצוא במפת מחירי הדיור. לזכותו ייאמר שהוא 
לפחות מנסה לפתור את מצוקת הדיור, מה שאי אפשר לומר על 
הנציגים החרדים. בשבועיים האחרונים נעשים ניסיונות לחבל 
ביוזמה שסוקרה כאן לפני שבועיים, ונועדה להכליל התחייבות 
הגג  ייעודיות לחרדים במסגרת הסכמי  דירות  להקצאת מכרזי 
שנחתמים בין האוצר לרשויות. דרעי שקיבל התחייבות מראש 
מטה הדיור הממשלתי אביגדור יצחקי, ולפיה קבינט הדיור לא 
זימון  הופתע לקבל בשבוע שעבר  נוסחה,  עד שתימצא  יכונס 
הדיור  סעיף  הוכלל  היום  הדיור מבלי שבסדר  קבינט  לישיבת 

לחרדים.
את  שהפר  למבטיח  דרעי  ששיגר  נזעם  למכתב  בתשובה 
להכרעת  הועברה  הסוגיה  כי  יצחקי  אביגדור  השיב  מילתו, 
היועמ"ש מנדלבליט לאחר שהמשנה ליועמ"ש ארז קמניץ, טען 
שהניסוח אינו חוקתי. גם אם מנדלבליט ידחה את עמדת משנהו 
ויאשר את הנוסח המוצע, הרי שבשלב הזה, מדובר רק במילים 
ולא בבניינים. כחלון לכל הפחות, נקט גם באי אלו פעולות – 

למרות שאינן מניבות תוצאות.

כסף או נבחרת
ימים לא קלים עוברים על אחד מהאנשים החזקים בשירות 
הציבורי, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב. מבקר 
ליועץ  החולף  השבוע  במהלך  פנה  שפירא,  יוסף  המדינה, 
לפתוח  שיורה  כדי  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי 
בחקירה בהתאם לסעיף 14ג לחוק מבקר המדינה. הסעיף מטיל 
למעשה  חשש  מעלה  המבקר  ודו"ח  במידה  כי  קובע  האימה 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  הממצאים  יוגשו  פלילי, 

כדי שיורה אם לפתוח בחקירה.
שפירא ביקש ממנדלבליט שיורה על פתיחת חקירה 
חיצוניים  רואי חשבון  עניינים במינוי  לניגודי  בחשד 
ברשות החברות הממשלתיות. בפניית מבקר המדינה, 
אף שורבב שמו של יוגב שלא בטובתו, לפרשיות בהן 
עלה חשש לרישום כוזב במסמכי תאגיד ואי תקינות 

במכרזים.
מקומן של חדשות מהסוג הזה במדורי הפלילים של 
העיתונות החרדית, שם מתפרסמים דרך קבע חשדות 
ואישומים בעניינם של אישים חילוניים בלבד, שהרי 
מה  תשאלו,  כך,  אם  "זכאים".  כולם  במגזר,  אצלנו 
תתפלאו,  התשובה,  זה?  מסוג  ולחדשות  דנן  למדור 

מובילה גם היא לכחלון, שר האוצר שידו בכל. 
כמנהגם של זכאים, האשימו מקורבי יוגב, בתגובה 
לדה-מרקר, גורמים זרים הפועלים ממניעים פסולים: 
לסייע  שמטרתה  רפורמה,  מובילה  החברות  "רשות 
רווחיות  בהפיכת החברות הממשלתיות למקצועיות, 
ונקיות. כחלק מהרפורמה, עוסקת הרשות בהתמודדות 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

טעות לעולם חוזרת

סולחה למצלמות. גפני ואיווט השבוע
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רעות  וניקוי  פסולות  תופעות  עם  פוסקת  בלתי 
חולות. לצערנו, תמיד יהיו בעלי עניין, אשר ינסו 
לשמר את השיטה הישנה והפסולה. אין בכוונתנו 
להירתע מגורמים עלומים בעלי אינטרסים זרים".
אך  המפורש  בשם  נקטו  לא  יוגב  מקורבי 
שר  של  מאלו  יותר  אף   – ברורות  היו  הרמיזות 
שתקפו  מי  החרדים.  הנציגים  כלפי  האוצר 
החברות  רשות  מנהל  את  זעם  בחמת  לאחרונה 
ומקורביו.  כחלון  האוצר  שר  הם  הממשלתיות 
גולת  נגד  לקרב  כחלון  יצא  ופומבית,  חזיתית 
הדירקטורים  נבחרת  יוגב:  פעילות  של  הכותרת 
שהורכבה בתקופת לפיד על ידי אורי יוגב. "יש 
כחלון  אמר  הדירקטורים",  לנבחרת  כבוד  לי 
לאחרונה, "אבל אין לי כבוד כשהדברים נעשים 
עקום". כחלון תיאר איך הנבחרת נבנתה בצלמה 
ובדמותה של יש עתיד. בלי תושבי פריפריה, בלי 
צעירים ובלי חרדים. נשמע מוכר מתחומים רבים 

נוספים.
בין  זאת  ותלה  יוגב  של  להדחתו  קרא  כחלון 
הדירקטורים  ממכרזי  החרדים  בהדרת  השאר 
לחברות הממשלתיות, אך בעניין הזה ניתן לאמץ 
את דברי רבי שמעון בר יוחאי, "כל מה שתיקנו 
שלפנינו  במקרה  עצמן".  לצורך  אלא  תיקנו  לא 

נכון יותר לומר: כל מה שהרסו. 
מאז  השתנתה  והורס  שבונה  השליט  זהות 
כשהייתה.  נותרה  התובנה  אך  המשנה,  תקופת 
בשבועות האחרונים נחשף באכסניה זו כי ועדת 
השלמת  את  במכוון  מעכבת  לחקיקה  השרים 
גפני  חוק העדפה מתקנת שהגיש  חקיקת הצעת 
בקדנציה שעברה. הצעת החוק הוכללה בקדנציה 
זו גם בהסכם הקואליציוני של ש"ס, ואף אושרה 
ח"כים.   81 של  גדול  ברוב  טרומית  בקריאה 
אלא מה? בהליך מוזר ולא מוכר החליטה ועדת 
בהצעת  תתמוך  הקואליציה  כי  לחקיקה  השרים 
לקראת  אך  טרומית,  בקריאה  הפרטית  החוק 
של  מחודשת  תמיכה  תידרש  ראשונה  קריאה 
ראש-הממשלה – מה שלא קרה כמובן עד עתה, 

ועד בכלל. 
בהתאמה מלאה לאמירה של שרון בשעתו על 
יד ימין ויד שמאל של נתניהו שפועלות במנותק, 
הרי שגם במקרה הזה אין קשר בין מעשי יד ימין 
בעניין  ממשלה  החלטת  שמאל.  יד  לפעולות 
עדיין  החקיקה  הליך  אולם  אחד,  פה  אושרה 
לכך  גורם  הזה  הגיוני  הבלתי  המצב  מעוכב. 

הציבורי  בשירות  החרדים  אפליית  שמעשית, 
תמיד  ידורג  החרדי  והמועמד  הואיל  נמשכת, 
ושאר  האתיופי  הערבי,  אחרי  האחרון,  במקום 
המועדפים לטובה מכוח חוק, הגובר על החלטת 

ממשלה. 
בהתאם  חוק  פי  על  חרדים  העדפת  בהיעדר 
לסיכומים, גם נבחרת היא אופציה לא רעה. אם 
ממשלתיות  לחברות  ימונו  חרדים  דירקטורים 
כאקט של התרסה נגד אורי יוגב, כי אז דווקא שר 
האוצר כחלון, שהשחיר השבוע את פני הנציגים 
החרדים, יהיה חתום על ההישג הגדול של שילוב 

חרדים בתפקידים משפיעים.

עשייה למען החברה
פתוחה,  לדלת  התפרץ  כחלון  האוצר  שר 
פרוצה.  לומר:  יותר  מתאים  הזה,  ובהקשר 
ראשיתו של הסיפור, בקדנציה שעברה. במסווה 
של 'תיקון עולם' החליט שר האוצר לפיד לנקות 
כך,  לצורך  הסוסים.  את  ולהחליף  האורוות  את 
הוחלט על הרכבת 'נבחרת דירקטורים' שמתוכה 
ימנו השרים, דירקטורים בחברות הממשלתיות. 

הוא  הממשלתיות,  בחברות  דירקטורים  מינוי 
המכהנים.  המיניסטרים  של  הזהב'  'מספר  מעין 
בתמורה  שמנות  ממשכורות  נהנים  הדירקטורים 
הם  במהלכן  חודשיות  בישיבות  להשתתפות 
בשנות  מיליונים.  במאות  התקשרויות  מאשרים 
היה  לבחירה  הסף  תנאי  והתשעים  השמונים 
אמר  הנגבי  בפרשת  המפלגה.  במרכז  חברות 
ומאז למדו השרים להתחכם  ביהמ"ש את דברו 
הרשמי  התואר  להם  שאין  חברים,  ולמנות 
על  הצהיר  לפיד  הליכוד.  במרכז  חברות  של 
תהיה  שתיבחר  הנבחרת  בראשית:  סדרי  שינוי 
הממשלתיות,  בחברות  הפוליטיזציה  מקצועית, 
)הפוליטית(  הזיקה  נגיף  העולם.  מן  תעבור 

יוכחד.
מי שניצח על הרכבת נבחרת הדירקטורים היה 
לפיד  בתקופת  מונה  אשר  מיודענו,  יוגב  אורי 
למנכ"ל רשות החברות הממשלתיות. השחקנים 
שרי  הנוכחיים,  המאמנים  אך  לנבחרת,  זומנו 
המגרש.  על  להעלותם  מסרבים  הממשלה, 
עשרות תקנים פנויים לא מאוישים כיום בפועל. 
השרים מטעם הליכוד טוענים שלנבחרת צורפו 
מהלך  לפיד.  של  דמותו  בני  ושבעים,  בורגנים 

עם  לדרך,  לאחרונה  יצא  יוגב,  אורי  להדחת 
אופציית  על  שתקל  ממשלה  החלטת  קידום 
פיטורי בכירים בשירות הציבורי. במקום לעבור 
בדרך החתחתים הנהוגה כיום של ועדה בראשות 
שופט, תועבר האחריות לנציבות שירות המדינה.
לפיד,  של  למידותיו  בשעתו  נתפרה  הנבחרת 
לטעמו  מחדש  לעצבה  כדי  אלו  בימים  ונפרמת 
לצרכי  נועדו  והפרימה  התפירה  כחלון.  של 
אחרים, אך יכול להיות שבמסגרת ההליך, תיתפר 
שעטנז  נטולת  דירקטור  חליפת  גם  לראשונה 

שתהלום את מידותיהם של דירקטורים חרדים. 
יוגב  של  הדירקטורים  נבחרת  הרכבת  מהלך 
קלטו  והליכודניקים  הקודמת,  בקדנציה  נעשה 
שאחרי.  בקדנציה   – באיחור  משמעותו  את 
כי  השבוע  נזכר  הקודמת  הכנסת  מחברי  אחד 
שזיהו.  הראשונים  היו  החרדים  הכנסת  חברי 
ברגע  בשעתו,  כאן  שנכתבו  דברים  לסיום,  הנה 
האמת, הרבה לפני שכחלון ושרי הליכוד, קלטו 

את התרגיל של יוגב ושות'. 
"הממשלה מדברת גבוהה גבוהה על תעסוקת 
מעמדם  את  לשמר  כדי  הכל  עושה  אבל  חרדים 
כחוטבי עצים ושואבי מים. כאשר משרד האוצר 
יצא עם 'המכרז של המדינה' למינוי דירקטורים 
שגיבשו  רשימה  לו  הועברה  הציבורי,  במגזר 
ח"כי דגל התורה המונה עשרות שמות מהמגזר 
החרדי. מוישה גפני ריכז, יעקב אשר לחץ, אבל 
לסנן  הדרך  את  מצאו  לפיד  של  האוצר  במשרד 
כל חרד באלגנטיות קרירה. בתחילה הועלה רף 
הניסיון לחמש שנים, וכאשר עדיין נותרו חרדים 
כל  לחסום  כדי  הדרישה.  שודרגה  ברשימה, 
רצופות  ניהול  שנות  ונדרשו  הרף  הועלה  פרצה 
החרדים  הוגבהו,  החומות  למינוי.  בצמידות 

נותרו מחוץ לגדר". 
נכתבו כאן בשעתו מפיהם של  הדברים הללו 
כחלון  בא  משנתיים,  יותר  אחרי  ואשר.  גפני 
נואש  מניסיון  כחלק  החומה  את  לפרוץ  ומנסה 
לרפואה,  הישג  להציג  כהונה,  שנת  בתום  שלו 

באחד מהתחומים עליהם הוא מופקד. 
נותר רק לקוות שהפעם, תיקבע בשער מזוזה 
את  לצלוח  חרדים  לכמה  גם  שתאפשר  כשרה, 
זכויות  לשוויון  הדרך  המגבילים.  הקריטריונים 
מלא, עוברת במינוי אנ"ש לפקידות הממשלתית 
מהמחנה  החברים  את  תשאלו  לכו  הבכירה. 

הציוני-דתי.
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האחרון ששם 
את הביצים בסל 
של סלומינסקי, 
הוא שר האוצר 

הקודם לפיד 
ששם את מבטחו 

בח"כ הסרוג 
בתפקידו כיו"ר 
ועדת הכספים 

דאז כמי שיקדם 
עבורו את חוק 

מע"מ אפס. הסוף 
ידוע: של הביצים, 
של השר ושל לול 

התרנגולות כולו

לא למד מהטעויות של קודמו בתפקיד. כחלון                                                                                          )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

התגובה למכתב 
הנזעם הייתה 

שהסוגיה הועברה 
להכרעת היועמ"ש 
מנדלבליט לאחר 

שהמשנה ליועמ"ש, 
טען שהניסוח 

המורה על הוצאת 
מכרזים לחרדים 

אינו חוקתי. גם אם 
מנדלבליט ידחה 

את עמדת משנהו, 
הרי שבשלב הזה, 
מדובר רק במילים 

ולא בבניינים
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מרבים בשמחה
בגיל 42 כשבאמתחתו חמישה אלבומים ועשרות להיטים פרי עטו, מפציע אלי פרידמן בימים אלו עם אלבום 
קומזיץ משובח משיריו, "אלבום שכולו דיבוק חברים" הוא אומר. אין ספק שפרידמן כאמן וכיוצר הוא הזמר 
החרדי היחיד שהוא גם וגם, מלחין מעבד וזמר. פרידמן אינו שוקט על השמרים ומלבד היותו משמח בחתונות 

הוא מריץ בימים אלו מופע קומזיץ שכולו מבוסס משיריו. לפרוט על מיתרי הנשמה
מאת: שמחה פריד

יום ראשון של בין הזמנים יא אב אני שם פעמי ליקב מצודה 
בגבעת יערים אשר בהרי יהודה, 

כאשר  הזה  המופע  לגבי  סקפטי  די  שהייתי  היא  האמת 
קיבלתי טלפון מפרידמן 'אתה מוזמן'.  

מדהים  מקום  באמת  מגיע,  ואני  מירושלים  קצרה  נסיעה 
ופסטורלי בתוך היער, יקב בוטיק של ר' יוסי אייזקוביץ יינן 
חרדי, שגם פתח את היקב לטעימות מן היקב ומן הגורן תוך 
כדי האירוע כך שהכל היה מוכן ומזומן לאווירה של קומזיץ, 
כולם  הוא מביא את  כהרגלו  הזה  מקורי  אין ספק הפרידמן 
למקומות עם השראה מקום שייתן לך את האווירה המתאימה 

לערב שכזה.
בלי תפאורת לדים ובלי יותר מדאי גינונים, הנגנים מוכנים 
יום לאחר הצום אלי פותח עם השיר "בכה  זה מתחיל,  הנה 
תבכה" אחד השירים הגדולים, הכי מתאים ליום שאחרי צום. 
אסף קליין על מערכת ההגברה עם סאונד משובח והקהל הזה, 
קהל המכורים של פרידמן שהמתין כל כך הרבה שנים לערב 
שכזה, פשוט נתן את הלב והנשמה, והשירה עולה ועולה 250 
איך  גדולה בשמיים,  ויש שמחה  ושרים  אנשים פשוט שרים 
תזמורת  )בעל  ברסלב  חסיד  הרמן  מנחם  ר'  בסיום  לי  אמר 
מכובדת משל עצמו( שניגן על הגיטרה במופע 'מאז קרליבך 

אינני זוכר ערב כזה'.
כולו  שכל  יותר  וצנוע  אישי  משהו  לעשות  רציתי  'תמיד 
דיבוק חברים, שירה שמעוררת את הנפש'. אומר פרידמן 'וגם 

שיהווה  מקום ראוי לבחורי ישיבות'.
 האמת היא, אינני יודע מה הבריות אומרות עליו אבל אני 
נהניתי מכל רגע, לא פלא שברדיו קול חי העבירו את המופע 

בשידור חוזר לאור דרישת הקהל. 
פרידמן החל את דרכו עוד בהיותו בחור ישיבה לפני יותר 
שטרייכר,  מיכאל  לר'  שירים  הלחין  כאשר  שנה  מעשרים 
בחלקו"  "השמח  אלבומים  חמישה  הוציא  השנים  במהלך 
"שומע אל אביונים" "בוטחים בקב"ה" "על הסטנדר" "מה 
בכל  הילוך  פרידמן  הרים  לאחרונה  עליו"  אומרות  הבריות 
הקשור לקרירה המוזיקאלית שלו, רק לפני יותר משנה הוציא 
את אלבומו החמישי "מה הבריות אומרות עליו" לאחר הפסקה 
די ארוכה מיצירה מוזיקאלית, אלבום שזכה להצלחה מכובדת 
ואף זכה בתואר באלבום השנה ברדיו קול ברמה, זאת מלבד 
כל  חי  בקול  תוכנית חדשה  אלי בהגשת  העובדה שבה החל 
יום שישי בצהרים יחד עם הרב חיים הורביץ 'תוכנית איכותית 
והשבוע אלי מפתיע שוב עם  מאוד' מעידים מנהלי התחנה, 

אלבום הקומזיץ "שרים ביקב עם אלי פרידמן" 
אלי פרידמן נחשב לאחד הדמויות הצבעוניות והססגוניות 
קרית  בשכונת  נולד  פרידמן  החסידית.  המוסיקה  שידעה 
כך  ליטאיות,  בישיבות  וגדל  חסידי,  בבית  שבירושלים  צאנז 
הישיבות,  עולם  של  המוזיקה  סגנון  עם  מזוהה  הוא  שמחד 
מחליף  כמו  ברזל  צאן  לנכסי  שהפכו  שירים  כשבאמתחתו 
את הזמנים, כי המלכות, בכה תבכה, בן פורת יוסף, בוטחים 
בקב"ה ועוד, ומאידך אלי פרידמן היה הראשון שהכניס שירים 
הסטנדר  על  מהאור,  לטעום  כמו  אלטרנטיבי  יהודי  בסגנון 

וקיים את הילד.
כלל  בדרך  שלך  הסגנונות  שלל  את  מסביר  אתה  איך 
מאוד  סגנון  גם  מערב  ואתה  אחד  סגנון  להם  יש  מלחינים 
חרדי מחד ומאידך אתה יוצר שירים שבהחלט נוגעים בטעם 

יותר ישראלי?
הבסיסית  האוריינטציה  וזו  חסידי  מבית  מגיע  אני  במקור 
המהווה  הישיבות  עולם  של  מהרוח  רבות  יונק  גם  אני  שלי. 
יש  סגנון של שירה  לזכור שבכל  נוסף.  צריך  מקור השראה 
יש  שמח  שיר  ממך,  שלמעלה  מה  עם  חיבור  של  אחר  טעם 
להביא  בכוחו  יש  רגש  שיר  הנפש,  לרוממות   להביא  בכוחו 

לערגה לקב"ה וכך כל סגנון נותן השראה אחרת וחיבור אחר 
עם הקדוש ברוך הוא, כך שבכל פעם פורץ מתוכי מחדש צורה 
והטוב  הישן  הבית  של  בטעם  אחת  פעם  שירה.  של  נוספת 
לייצר  אפשרות  ישנה  כאשר  אחר.  בסגנון  זה  אחרת  ובפעם 
מוזיקה מגוונת וטובה המקרבת את הלבבות לעבודת ה'. כי 
זה כוחה של המוזיקה היא יכולה לחבר בין השמיים לארץ, 
להביא את האדם למרומים ולחבר בין העולמות השונים. למה 
לי לתחום את עצמי רק לשירים כמו "כי הרבית" או "רחם". 
כך גם המציאות מוכיחה שהקהל מבין את זה וחש כך גם כן.

אם להיות כנה אזי האלבום החדש "שרים ביקב" הוקלט 
מתוך המופע שלך מדוע לא נכנסת אח"כ לאולפן להקליט 
באלבומים  פעמים  הרבה  כמו שעושים  כלים  עוד  ולהוסיף 

מסוג זה? 
זהו עניין פשוט, כאשר אתה מוסיף עוד מקהלה לעיבוי או 
חצוצרות וכן על זה הדרך, אתה מאבד את האווירה שיש לדבר 
הזה להציע ואתה הופך את זה למשהו אולי הרבה יותר מקצועי 
אבל גם הרבה פחות לייב ופחות חי, אחד הדברים שמחברים 
את ההמון לשיריו של ר' שלמה קרליבך זה העובדה כי הרבה 
מההקלטות הן מתוך אירועים שהוקלטו כמות שהן ולכן יש 
להימצא  שיכולות  הטעויות  כל  למרות  מיוחדת  אוירה  בהם 
בהן וזה מה שנותן לזה את האווירה החמה שחסרה לעיתים 
זו גם הסיבה מדוע הוצאתי את האלבום  באלבומים רגילים, 
הזה מבלי להיכנס ולתקן שירה או כל דבר אחר פשוט הקלטנו 

על ערוצים נכנסו לאולפן רק כדי לכוון את איכות השמע. 
שנים רבות אתה מופיע בחתונות עם האנרגיות האדירות 
שלך וביום בהיר אתה מחליט לעשות גם מה שנקרא מופע 

איפה זה היה כל השנים?
קהל  עם  הופעתי  לא  מעולם  אני  א.  סיבות  כמה  לזה  היו 
מעורב כך שגם לא היה לי את הרצון להופיע במקומות כאלה 
לעשות  כדי  מעצמי  מופע  לייצר  צריך  הייתי  להופיע  כדי  ב. 
זאת בנפרד ולא במעורב ג. להרים ערב כזה יש בו המון עלויות 
מוכרים  אם  גם  אפשרי  בלתי  זה  חסות  מנותני  עזרה  ובלי 
הקב"ה  כאן  גם  איתנו  שקורה  מה  בכל  כמו  אך  כרטיסים, 
התערב כהרגלו בעניינים וביום בהיר אני מקבל טלפון מיהודי 

יקר שלא הכרתי אותו 

עד אז, הלא הוא מתי בן דוד מחברת הי מדיה ואומר לי בהי 
להפיק  רוצה  ואני  שלך  השירים  את  אוהב  אני  "אלי  לישנה 
איתך ערב " וכך בעצם הכל התחיל, אתה צריך להבין במשך 
לי "אלי מתי תעשה  היו אומרים  שנים אוהבי המוזיקה שלי 
אירוע שכולו בנוי על המוזיקה שלך" והנה לפתע זה קרה והם 
קיבלו ממני צו גיוס והם אכן הגיעו נתנו את הנשמה ואני חב 

להם את תודתי זו הייתה עבורי מתנה נפלאה מאת ה'.
במופע ביקב מצודה הייתה תזמורת של 7 נגנים בניצוחו 
כלי  רק  אלא  תופים  היו  שלא  לב  שמתי  הורביץ,  ג'ף  של 

הקשה מדוע באמת?
לי  היה  הזו  מהסיבה  ובדיוק  הופעות  אוהב  אינני  בגדול 
רצון לעשות משהו אחר משהו שהקהל יותר מתחבר אליו כך 
הבמה,  על  מי שמנגן  או  הזמר  רק  יהיה  לא  המופע  שבעצם 
ביחד,  ואתה  אני  זה  כולנו  של  להיות  צריך  לטעמי  מופע 
הסיבה  הייתה  זו  מהערב,  חלק  וכולנו  התוועדות  של  בסוג 
הברען  ואת  הערב  של  הקצב  שאת  כדי  תופים  הבאנו  שלא 
את  איתי  ידידי שעיבד  של  רעיון  זה  היה  בעצם  הקהל,  ייתן 
כל האלבומים שלי המעבד ג'ף הורביץ וזה אכן הצליח ב"ה. 
אחד  חלק  להיות  כדי  במה  על  הופענו  לא  גם  הזו  מהסיבה 

שמחובר עם הציבור.
בתקופה של השנתיים האחרונות אתה עובד במלוא המרץ 

בתחום המוזיקה מה התוכניות הלאה?
נוסף  קומזיץ  ערב  יתקיים  בניסן  ו'  חמישי  ביום  בע"ה 
הפעם  בקיץ  שהיה  למה  בדומה  משירי  בלבד(  )לגברים 
ואורחים  נגנים   6 של  הרכב  עם  איכילביץ  דוד  של  בעיבודו 
וגם ברפרטואר יהיו כמה שינויים, כך שכל מי שרוצה לבוא 
בהר  ה'  על  ולהתענג  חברים  דיבוק  מתוך  יחד  איתנו  ולשיר 
מוזמן  ישיבת התפוצות  מים" שע"י  "במרכז  בירושלים  ציון 
לצאת  מתכנן  אני  הקיץ  בתחילת  לכך  בנוסף  כרטיס,  לרכוש 

עם סינגל חדש.
לאחרונה התחלת בשידור תוכנית קבועה בימי שישי יחד 

עם הרב חיים הורביץ ברדיו קול חי איך הגעת לזה?
תמיד יש בי רצון לנסות דברים חדשים בחיים ופעם כמשיח 
בקול  התוכניות  מנהל  שהוא  קאהן  בצלאל  עם  תומי  לפי 
איזה  לו  תהיה  שאם  לו  אמרתי  חי, 
על  לשמוע  אשמח  פנויה  מסגרת 
כך, האמת שלא לקחתי את הדברים 
מזה  שיצא  חשבתי  ולא  ברצינות 
הפתיע  הוא  אחד  יום  אבל  משהו, 
ה'  ברוך  לדגל,  לי  וקרא  אותי 
ביחד עם הרב חיים הורביץ אנחנו 
משתדלים לשמח את העם המאזין 
והן  לשבת  ווארטים  עם  ברוח  הן 
בוחר  שאני  מוזיקה  עם  בגשם 
אני  כי  זמן  הרבה  לי  לוקח  וזה 
איכותית  מוזיקה  להשמיע  רוצה 

ומגוונת ללא פשרות.
אמן  מקרוב  להכיר  ההזדמנות 
היתה  פרידמן  אלי  ר'  כמו  ויוצר 
בי  שהותיר  דבר  מרתקת  עבורי 
נפלא  משהו  יש  עוד,  של  טעם 
מוזיקה.  שיוצרים  באנשים 
לסיום,  שלי  קטנה  והמלצה 
פרידמן  של  הבא  המופע 
ניסן  ו'  חמישי  ביום  )לגברים( 
אוהבים  אתם  אם  באפריל   14
בעניין  ואתם  שלו  השירים  את 
עם  ביחד  לשיר  לבוא  של 
לרכישת  אני ממליץ,  אז  כולם 

כרטיסים  077-4401815
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מאת: שמעון דן

אחרי אישור חוק המקוואות אמש בוועדת 
ח"כ  החוק,  יוזם  מצהיר  לחקיקה,  השרים 
רבים  מאמצים  "השקענו  כי  גפני,  משה 
שמא  החשש  בשל  ורק  אך  החוק,  לקידום 
בדל  איזו  ישנו  כביכול  רושם  להיווצר  עלול 

של הכרה ברפורמים".
גפני הבהיר כי "מבחינה ציבורית ביקשנו 
לגדוע את ההליך הזה שאינו מתחיל, ולעולם 
ועד לא נכיר ברפורמים אשר פוגעים בתורה 
הליך  שיחל  לנו  חשוב  היה  לכן  וביהדות, 
החקיקה באופן מיידי, שכל העולם ידע שלא 
תחום,  בשום  ברפורמים  הכרה  שום  תהיה 
צורה ונושא. לכן ראינו גם ביהדות התורה וגם 
יאושר  שהחוק  בזה  עליונה  חשיבות  בש"ס 
באופן מיידי, כאשר לכל הפחות תחילת הליך 

החקיקה יהיה כבר השבוע".
לענייני  ועדת השרים  אישרה  ראשון  ביום 
חקיקה את "חוק המקוואות" של ח"כ משה 
גפני, על פיו ניתן יהיה לטבול במקוואות רק 
הרבנות  לאישור  בכפוף  הלכתיות  טבילות 
בג"ץ  את  החוק  עוקף  בעצם  בכך  הראשית. 

גם  לאפשר  וביקש  שהוגש  המקוואות 
לרפורמים לטבול במקוואות ברחבי הארץ.

במליאת  להצבעה  לעלות  אמורה  ההצעה 
הכנסת כבר בשבוע הבא, תוך ניסיון להשלים 
"האמירה  האפשרית.  במהירות  החקיקה  את 
ספק  שום  שאין  ודאית  היא  הציבורית 
הכרה  תהיה  שלא  הזה,  בעניין  גמגום  ושום 
ברפורמים בשום תחום ובשום נושא", אומר 

ח"כ גפני.
באותו  המשיך  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
קו והבהיר כי על ראש הממשלה לבחור בין 
"הבהרנו  התורה'.  'יהדות  לסיעת  הרפורמים 
תוכל  לא  התורה  יהדות  כי  הממשלה  לראש 
לשתף פעולה עם ממשלה במכירה ברפורמים 
התורה  לרמיסת  ורגל  יד  להם  ונותנת 

וההלכה", אמר ליצמן.
הממשלה  ראש  "על  כי  ליצמן,  אמר  עוד 
הרפורמים  את  מעדיף  הוא  האם  להחליט 
פסיקות  בארץ.  החרדים  את  או  לארץ  בחוץ 
חלקה  כל  הורסת  הרפורמים  לטובת  בג"ץ 
אדום  קו  וזה  בישראל  הדת  בתחומי  טובה 

שלא נשלים עימו".

מאת: שמעון דן

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית 
בקו 402 שגבתה את חייהם של 6 בני אדם, 
נהג  אודות  חדשים  גילויים  מתפרסמים 
בעברו  מעורב  שהיה  ביטון  חיים  האוטובוס 

בתאונת דרכים נוספת.
המחדלים  בשרשרת  כי  מתברר  כעת 
שהובילה לתאונה הייתה קשורה גם משטרת 
ביטון  חיים  שהנהג  לאחר  בעצמה,  ישראל 
מקצין  הנהיגה  רישיון  את  לידיו  חזרה  קיבל 
קצין  דומה.  בתאונה  מעורבות  לאחר  תנועה 

המשטרה קבע אז כי אין בנהג מסוכנות.
בדצמבר 2013 נפגעו 18 בני אדם בתאונה 
 1:00 בשעה  אגד  של  קו  באותו  שאירעה 
במשאית.  האוטובוס  התנגש  אז  גם  בלילה. 
הנהג, חיים ביטון, זומן לאחר התאונה להליך 
לו  להחזיר  הוחלט  בסופו  במשטרה.  שימוע 
לחזור  לו  לאפשר  ובכך  הנהיגה,  רישיון  את 

לעבודה מלאה על הכביש.
חמישה ימים אחרי התאונה ב-2013  מסר 
של  התנועה  אגף  לקצין  גרסתו  את  ביטון 
את המשאית  "ראיתי  ואמר:  ירושלים,  מחוז 
ולא הערכתי נכון את המהירות שלה. ראיתי 
ואז  אותי,  שעקף  האמצעי  מהנתיב  רכב 
פגעתי במשאית. אני מבין שזאת אחריות שלי 

לגרימת התאונה".
המשטרה  קצין  הבהיר  השיחה  במהלך 
לביטון כי הוא עבר עבירות של נהיגה בחוסר 
תאונה.  וגרימת  מרחק  אי-שמירת  זהירות, 
אולם למרות זאת קבע הקצין כי מדובר ב"נהג 
ותיק, עבר לא מכביד, לא ראיתי מסוכנות", 

והחליט כאמור להחזיר לו את רישיון הנהיגה 
מידית.

שביטון  לאחר  חודשים,  שמונה  כעבור 
החליטה  באגד,  בעבודתו  לשגרה  חזר  כבר 
בגין  אישום  כתב  נגדו  להגיש  המשטרה 
נהיגה  רווח,  על  אי-שמירה  של  עבירות 

בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק. 
הסכימה  המשטרה  האישום,  כתב  למרות 
להסדר טיעון מקל שנחתם עמו. ביטון הואשם 
של  בעבירות  והורשע  מתוקן  אישום  בכתב 
זהירות  בחוסר  נהיגה  מרווח,  אי-שמירת 
חן  אביטל  השופט  לנזק.  הגורמת  והתנהגות 
מבית משפט השלום בירושלים גזר על ביטון 
עונש של 120 שעות לטובת הציבור, 45 ימים 
שלושה  בלבד,  בפועל  נהיגה  רישיון  פסילת 
חודשי פסילה על תנאי וקנס כספי בסך 500 

שקלים.
לשימוע  בנוגע  בתגובה  נמסר  מהמשטרה 
ב-2013:  התאונה  לאחר  לביטון  שנערך 
דעתו  שיקול  עת,  באותה  העניין,  "בנסיבות 
המלצתו  גם  כמו  מוצדק,  היה  הקצין  של 
אותה  בגין  הנהג  נגד  אישום  כתב  להגיש 

תאונה".

אחרי אישור חוק המקוואות ביום ראשון בוועדת השרים לעניני 
  חקיקה ציינו ח"כ גפני ושר הבריאות ליצמן את ההישג

גפני: "לא תהיה הכרה ברפורמים בשום תחום"  ליצמן: "על 
ראה"מ להחליט אם הוא מעדיף את הרפורמים או את החרדים"

לא תהיה הכרה ברפורמים
גפני וליצמן אחרי אישור חוק המקוואות

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית בקו 402 שגבתה את 
חייהם של שישה בני אדם, מתפרסמים גילויים חדשים אודות 
נהג האוטובוס  לאחר תאונת דרכים נוספת בה היה מעורב 

בעבר, הוחזר לו רישיון הנהיגה ונקבע כי אינו מסוכן

שערוריה: נהג אוטובוס הדמים 
קיבל בחזרה את רישיונו

תאונת הדמים בקו 402 )צילום: פלאש 90(

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

מאת: שמ ד

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

אפים וקרנות הון סיכון. 
יעדיההשקעה  נבחרים  כיצד 

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

סיכויי הצלחה מרשימים.
2ו  מה מיוחד בקרנות

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

למשקיע  המומלץ  נאה,  רווחים  צפי  עם 
הזהיר יותר. 

תן דוגמאות אפשריות למיזמי הקרנות
בין המיזמים שאנו פועלים מולם, בקרן 

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

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

הכימאי פרופ' ישראל שכטר מהטכניון.
בקרן 62:

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

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

בשנה, ובכוונתנו להרחיבו.

למידע נוסף: 073-22-111-74

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

ומציעה השקעות בחברות הייטק בעלות רעיונות 
מובילים ורווח פוטנציאלי גבוה במיוחד ראיון עם 

שמוליק אנגל, מנהל פיתוח מיזמים בבסדנו ישראל, על 
2ו  קרנות ההייטק החדשות
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הגרי"ד גרוסמן להנהלת 'מעיין החינוך התורני - בני יוסף':

מאת: חיים רייך
 

מעיין  החינוך  רשת  מנכ"ל  שערך  לסיור 
ביטון  חיים  הרב  יוסף  בני   - התורני  החינוך 
הצטרפו  העמק,  במגדל  הרשת  במוסדות 
והפיקוח  המנהלה  צוות  כל  הראשונה  בפעם 
העבודה  מול  ולהציבם  להפגישם  במטרה 
הנעשית בשטח, תוך הכרה של כל הפעילות 
בכל  העובדים  עם  ומפגש  בכיתות  במוסדות 
אל  הילדים.  עם  וכמובן  מהתחומים  אחד 
נחום  הרב  העיר  ראש  סגן  התלווה  הסיור 

אסולין.
מיוחד  באוטובוס  לדרך  יצאה  המשלחת 
תחילה  בירושלים.  המרכזיים  מהמשרדים 
 - "המאוחד"  לת"ת  העמק  למגדל  הגיעו 
"מגדל  החינוך  ממלכת  מבית  נוספת  פנינה 
אור" בראשות הרב שמעון אלמליח, שם עברו 
התלמידים  מידיעות  והתרשמו  הכיתות  בין 

בחומר הנלמד.
לאחר מכן הגיעה המשלחת הנכבדה לבית 
הספר פנינת אור - בי"ס יסודי לבנות. האזינה 
את  לתזמורת התלמידות שקיבלה  רב  בקשב 
פניה בכלי נגינה ובקטעים אומנותיים, וסיירה 
בין  גרוסמן  הגרי"ד  המוסדות  נשיא  עם  יחד 
תערוכות יצירתיות פרי עמלן של התלמידות 
הנכבדים  האורחים  כישוריהם.  את  שהפגינו 

הביעו התפעלות נרגשת,

של  רבה  המוסדות,  ראש  שנשא  בדברים 
גרוסמן  דוד  יצחק  הרב  הגאון  העמק  מגדל 
את  נס  על  העלה  התלמידות  בפני  שליט"א, 
יוסף"  "בני  החינוך  רשת  של  הגדול  המפעל 
זצוק"ל,  מרן  של  חייו  "כל  ואמר:  ומנהליו, 
היו למען חינוך ילדי ישראל ולמען פריחתה 
אשריכם  יוסף',  'בני  רשת  של  ושגשוגה 
שאתם ממשיכים בגאווה את דרכו ומובילים 

את מורשתו.
העמק,  ממגדל  שלנו',  ש'בן  זכינו  "אנחנו 
על  ולילה  יומם  אדירים  כוחות  שהשקיע 
המוסדות שלנו, עכשיו משמש כמנכ"ל רשת 
אמר  הארץ",  רחבי  כל  על  החינוך שחולשת 

הגרי"ד. 
המנכ"ל  את  גרוסמן  הגרי"ד  בירך  בסיום 
כנגד  מידה  להם  יתן  שהקב"ה  וההנהלה 
ישראל,  לילדי  דואגים  שהם  "כמו  מידה,  
ויזכו לראות רק  הקב"ה ידאג לילדים שלהם 

נחת מהם".
כי  אמר  הרשת,  מנכ"ל  ביטון,  חיים  הרב 
שימש  בו  למקום  לחזור  ומתרגש  גאה  הוא 
כמנכ"ל 12 שנה, והוסיף שבית הספר פנינת 
שהוא  מוצלחים  הכי  המוסדות  בין  הוא  אור 
ראה במסגרת סיוריו במוסדות הלימוד ברחבי 
הארץ והוא בהחלט עשוי להוות מודל לחיקוי 
לכלל המוסדות, בבחינת:קנאת סופרים תרבה 

חכמה.
הצפון  נר  בת"ת  המשלחת  ביקרה  כן  כמו 
אברהם  הרב  הגאון  דאתרא  המרא  בנשיאות 
מנחם שליט"א. השוכן בבי"ס חדש ומפואר, 
התלמידים.  בחינוך  הצוות  השקעת  את  וראו 
ושיבח  הרשת  הנהלת  את  ברך  מנחם  הגר"א 

אותם על השקעתם הרבה במוסדות.  

את הביקור חתמו במוסדות הלימוד נחליאל 
בכיתות  עברו  פוליטי,   יוסף  הרב  בראשות 
התלמידות והתרשמו מרמת הלימוד הגבוהה 
של הבנות ומשליטתן בחומר הנלמד. כמו כן 

עמדו על מצוקת המבנה הישן.  
בכדי  הכל  לעשות  הבטיחו  הרשת  הנהלת 

לשפר את התנאים ולהמשיך את התנופה.

"אשריכם שאתם ממשיכים את דרכו"
לראשונה הצטרפה כל הנהלת רשת החינוך 'מעיין החינוך התורני - בני יוסף' לסיור במוסדות הלימוד  הגרי"ד 

גרוסמן להנהלת רשת 'מעיין החינוך התורני': "כל חייו של מרן היו למען ילדי ישראל, אשריכם שאתם ממשיכים את 
דרכו ורצונו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל"

הסיור במוסדות הלימוד )צילום: יעקב כהן(

לשעבר - 03-619-4444

חדש!

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

יש לנו
חדשות

בשבילך
הכל במספר אחד 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
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ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

בעלות שיחה רגילה

יותר עדכונים! 
יותר חשיפות! 

יותר שידורים חיים! 
יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

קו הנייעס 
הגדול ביותר 

במחיר 
שיחת נייח 

בלבד!
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מאת: אלי שניידר

השבוע  פירסמה  ערך  לניירות  בבורסה  המחקר  יחידת 
נתונים אודות חלוקת דיבידנדים בשנת 2015:

החברות  ע"י  שחולקו  הדיבידנדים  סך  הנתונים,  ע"פ 
בכ-  2015 בבורסה בת"א הסתכם בשנת  נסחרות  שמניותיהן 
19.6 מיליארד שקל, עלייה של כ-4% לעומת שנת 2014 בה 

חולקו כ-18.8 מיליארד שקל.
מספר מחלקות הדיבידנדים עלה מ-169 חברות בשנת 2014 
שמניותיהן  מהחברות  כ-40%   –  2015 בשנת  חברות  ל-182 
נסחרו בבורסה בסוף השנה. שיעור החברות שחילקו דיבידנד 
מאז  ביותר  הגבוה  והינו  ברציפות,  השלישית  השנה  זו  עלה 

שנת 2007.
באופן  דיבידנד  מחלקות  אלו  חברות   182 מבין  ניכר  חלק 
בכל  דיבידנד  חילקו  )123 חברות(  מהן  כשני שליש   – קבוע 
חילקו   )89( וכמחציתן  האחרונות,  השנים  משלוש  אחת 

דיבידנד בכל אחת מחמש השנים האחרונות.
הירידה  במגמת  המשיכה  הממוצעת  הדיבידנד  תשואת 
 2.2% עד   2010 בשנת  מ-3.6%  האחרונות,  השנים  בחמש 
בשווי  מהגידול  בעיקר  נובע  בתשואה  הקיטון   .2015 בשנת 

שוק החברות הבורסאיות בשנת 2015 של כ-22%.
גם השנה בראש צמרת  ניצבת  'טבע'  הנתונים, חברת  ע"פ 
רבעון  מדי  דיבידנדים  חלוקת  בזכות  הדיבידנדים,  מחלקות 
בסך כולל של כ-4.5 מיליארד שקל )בניכוי דיבידנד לחברות 
מיליארד  ולכ-3.9  שקל  מיליארד  לכ-4.1  בהשוואה  בנות(, 
בשווי  הגידול  בשל  בהתאמה.  ו-2013,   2014 בשנים  שקל 
שוק החברה שנבע בעיקר עקב עליית שער המניה בכ-17%, 
לעומת גידול של כ-10% בשיעור הדיבידנד הרבעוני למניה, 

ירדה תשואת הדיבידנד של טבע מ-2.6% בשנת 2014 ל-2.2% 
בשנת 2015.

עצמית  רכישה  טבע  ביצעה  הדיבידנדים  לחלוקת  במקביל 
החלטת  בעקבות  שקל,  מיליארד  כ-1.7  של  בסך  מניות  של 
החברה מאוקטובר 2014 להגדיל את תכנית הרכישה העצמית 

של מניות ע"י חברות בנות עד סך של 3 מיליארד דולר.
בסך  דיבידנדים  שחילקה  לאחר  השני  למקום  עלתה  בזק 
וכ-2.8  שקל  מיליארד  כ-2.1  לעומת  שקל,  מיליארד  כ-1.8 
מיליארד שקל בשנים 2014 ו-2013, בהתאמה. חלוקה זו הינה 
מדי  לחלק  החברה,  של  הדיבידנד  חלוקת  למדיניות  בהתאם 
שנתי.  החצי  מהרווח   100% של  בשיעור  דיבידנד  שנה  חצי 
בשווי  גידול  לצד  שחולק  הדיבידנד  בסך  הירידה  בעקבות 
שוק החברה שנבע מעליית שער המניה בכ-35% השנה, ירדה 

תשואת הדיבידנד של בזק מכ-12% אשתקד ל-8.8% השנה. 
כ-70%  של  בגובה  דיבידנדים  חילקה  לישראל  כימיקלים 
של  הדיבידנד  למדיניות  בהתאם  רבעון,  מדי  הנקי  מהרווח 
 2014 בשנת  שקל.  מיליארד  כ-1.4  של  כולל  ובסך  החברה, 
חילקה כיל דיבידנדים בסך של כ-3 מיליארד שקל, מהם כ-1.3 
כ-70%  בגובה  שוטפים  רבעוניים  דיבידנדים  שקל  מיליארד 

מהרווח הנקי, וכ-1.7 מיליארד שקל דיבידנד מיוחד. 
דיבידנד  השנה  חילקה  לישראל,  החברה  האם,  חברת 
מיליארד  כ-1.2  בסך של   ,2012 מאי  מאז  לראשונה  במזומן, 
מבנה  שינוי  ממהלך  כחלק  מתוכם  שליש  כשני   – שקל 
כדיבידנד בעין.  מניותיה חולקו  קנון, אשר  ופיצול  ההחזקות 
בזכות דיבידנד זה רשמה המניה תשואת דיבידנד של 9.6% - 

הגבוהה ביותר מבין מניות מדד ת"א-25. 
שקל  מיליון  כ-900  של  בסך  דיבידנדים  שילמה  רכב  דלק 
כ-22%,  של  חריגה  דיבידנד  תשואת  ורשמה   2015 בשנת 

הגבוהה ביותר מבין מניות מדד ת"א-100.  

דיבידנדים  שילמה  רכב,  בדלק  המחזיקה  דלק,  קבוצת 
בסך של כ-500 מיליון שקל בשנת 2015, לעומת 530 מיליון 
החברה  פעילות  באופי  השינויים  לאור   .2014 בשנת  שקל 
ביטל  האנרגיה,  בתחום  להתמקד  ההחלטה  בעקבות  שחלו 
הדירקטוריון את מדיניות הדיבידנד לחלוקת כ-50% מהרווח 
השנתי. למרות הירידה בסכום שחולק, תשואת הדיבידנד של 
החברה עלתה ל-4.1% לעומת 3.5% אשתקד – בשל הקיטון 
בשווי השוק של החברה בעקבות ירידת שער המניה בכ-17% 

במהלך 2015.
שותפויות אבנר ודלק קידוחים, שחזרו בשנת 2014 לחלק 
את רווחיהן לראשונה מאז שנת 2009, חילקו רווחים למחזיקי 
הפניקס,  הבת  חברת   ;2015 בשנת  גם  ההשתתפות  יחידות 

העומדת למכירה, לא חילקה דיבידנד השנה.
בהתאם  רבעון  מדי  דיבידנד  לשלם  המשיך  הפועלים  בנק 
כ-570  חילק  הבנק   .2013 מיולי  הדיבידנד  חלוקת  למדיניות 
הבנקים  על  המפקח  אישור  לבנק  שניתן  לאחר  שקל,  מיליון 
)לעומת  הנקי  מהרווח   20% של  בשיעור  דיבידנד  לחלוקת 

15% בשנה שעברה(.
לראשונה מאז שנת 2008 חילקה שותפות ישראמקו רווחים 

למחזיקי יחידות ההשתתפות בסך של כ-518 מיליון שקל.
כדיבידנד  שקל  מיליון   200 חילקה  מגדל  הביטוח  חברת 
שקל  מיליון   200 חלוקת  על  הכריזה  החברה   .2015 בשנת 
 2014 לשנים  בדומה  שקל  מיליון   400 )ובסה"כ  נוספים 
ו-2013( אך נאלצה לבטל את החלוקה לאור דרישת הממונה 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בעקבות התראה 
ליישום   מתאימה  היערכות  היעדר  כי  הכספיים  בדוחותיה 
תקנות "סולבנסי 2" עלול להביא לחוסר משמעותי ביותר בהון 

העצמי של החברה בהיקף של מספר מיליארדי שקלים.

החברות הבורסאיות חילקו דיבידנדים בסך של כ-20 
מיליארד שקל בשנת  2015 סך הדיבידנד שחולק 
בשנת 2015 גבוה בכ-4% מסך הדיבידנד בשנת 2014 

 כ-40% מהחברות הבורסאיות חילקו דיבידנד בשנת 
2015 – השיעור הגבוה ביותר מאז 2007

חגיגת 
דיבידנדים 

של החברות 
הגדולות

הבורסה לניירות ערך )צילום: לירון אלמוג פלאש 90(
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מאת: יחיאל חן

שמורי  המרבי  המחיר  הנהיגה.  לתלמידי  טובה  בשורה 
הנהיגה יכולים לגבות עבור העמדת רכב למבחן מעשי 
)טסט( הופחת פעם נוספת, ועומד מעתה על 229 שקלים בלבד, 

כך הודיע שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ. 
מדובר ביישום הפעימה השלישית של הוזלת מחיר העמדת 
רכב למבחן נהיגה מעשי, זאת לאחר שהשר כץ החליט להוזיל 
רכב  העמדת  עבור  הנהיגה  מורי  שגובים  המחירים  את  בחצי 

לטסט. 
ההוזלה הראשונה יושמה בחודש נובמבר 2014, במסגרתה 

 500 של  מחיר  לעומת  שקלים,  ל-300  המרבי  המחיר  הופחת 
שנייה,  מחירים  הפחתת  הנהיגה.  מורי  שגבו  ויותר,  שקלים 

ל-265 שקלים, בוצעה ב-1 ביוני 2015.
להפחתת  חשובה  בתרומה  מדובר  כי  ציין  התחבורה  שר 
תקל  לטסט  רכב  העמדת  מחיר  הוזלת  לדבריו,  המחיה.  יוקר 
משמעותית על תלמידי הנהיגה וההורים, ותחסוך מאות שקלים 

מההוצאה הנדרשת עבור לימוד הנהיגה.
"החלטנו להחזיר את הפיקוח על מחיר העמדת רכב ל"טסט" 
השנים  במהלך  משמעותי  באופן  התייקר  שהמחיר  לאחר 
המחיר  וההורים.  התלמידים  עבור  לנטל  והפך  האחרונות 
שנקבע משקף את העלויות הריאליות, הכרוכות במתן השירות 

למבחן הנהיגה", הוסיף כץ.

מאת: שירה קורן

שלושה  ופותחת  לברוקלין  מגיעה  עד  אושר 
סניפים ראשונים.

אריה בוים, מבעלי הרשת מספר כי כבר כמה שנים 
מצאו:  והנה   – הנכונה'  ה'פינה  את  מחפשים  שהם 
החנות תתפרס על פני 5700 מטר רבועים כשלצידה 

300 מקומות חניה.
אבל זוהי רק החנות בברוקלין, חנות נוספת תיפתח 

בלייקווד ועוד אחת במונסי.
באושר עד מסבירים כי לקהל החרדי בארה"ב יש 
"צורך  בישראל:  החרדי  הצרכן  עם  משותף'  'מכנה 

ברמת כשרות גבוהה ומחיר נמוך ביותר".
שתנוהל  אמריקאית  ברשת  יהיה  מדובר  בארה"ב 
בידי ותיקי הרשת הישראלית לצד מנהלים מקומיים, 
יורק  לניו  מעבר  הרבה  להתרחב  היא  הכוונה  כאשר 

עצמה.
ברשת  פועל  שאינו  'סעיף'  גם  תכלול  הרשת 
הצריכה  הרגלי  בשל  וזאת  אווי'  'טייק   – הישראלית 

המקומיים.

מאת: חיים רייך

דרעי,  אריה  הפנים,  שר 
מקדם בימים אלו תזכיר חוק, 

להעניק,  המבקש 
גמול  לראשונה, 

מועצות  לחברי 
ת  ו י מ ו ק מ
ם  י ד י ג א ת ו

ם  י י נ ו ר י ע
ר  ו ב ע ב
השתתפותם 
ת  ו ב י ש י ב
השבועיות, 

גם  כמו 
תנאים 

והטבות נוספות.
והתאגידים  המועצה  חברי  כיום, 
העירוניים משתתפים בישיבות ללא 
מספר  על  המעיב  דבר  תשלום,  כל 
כמו  משתתפים,  הם  בהם  הישיבות 
ומגזרים  מאוכלוסיות  מונע  גם 
כלל  את  המייצגים  שונים, 
להיבחר  האוכלוסייה, 

לתפקיד.
דרעי  אריה  הפנים,  שר 
ההצעה:  בעקבות  אמר 
את  לתגמל  "ההחלטה 
והתאגידים  המועצה  חברי 
לחיזוק  תביא  העירוניים 
המוניציפלית,  הדמוקרטיה 
כלל  של  יותר  טוב  לייצוג 
התושבים ולתנאי עבודה טובים 
עיוות  בתיקון  מדובר  יותר. 
היסטורי, אשר ייטיב 
עם כלל תושבי 
ת  נ י ד מ

ישראל".

מאת: חיים רייך

שר הפנים, אריה דרעי, החליט על ביטול דמי 

לקראת  בתשלום  הרחצה  חופי  לכל  הכניסה 

הקיץ הקרוב. 

הרשויות המקומיות שגבו עד היום תשלום עבור 

מיליון  כ-7  של  בסכום  יפוצו  לחופים,  הכניסה 

שקלים עבור ההפסדים ובכך תתאפשר רחצה בחינם 

לכלל אזרחי ישראל.

בשלב זה, התקציב יממן כניסה חינם לחופים רק 
לממן  דרעי  הפנים  שר  בכוונת  אולם  הקרוב.  בקיץ 
כניסה חינם לחופים גם במהלך עונות הקיץ הבאות. 
שר הפנים, אריה דרעי: "ההחלטה תסייע במאבק 
אנשים  הפערים.  וצמצום  המחייה  יוקר  להורדת 
להיכנס  ויוכלו  הטבע  ממשאב  בחינם  הקיץ  יהנו 
לחופים וליהנות מרחיצה בים והמתקנים שבחופים. 
ההחלטה תאפשר לכל אזרח, עשיר או עני, לרחוץ 
בחינם בים וליהנות ממשאבי הטבע של ישראל ללא 

הוצאות מיותרות".

הוזלה נוספת 
בדרך להוצאת 
רישיון הנהיגה: 

בעקבות החלטת 
שר התחבורה 

ישראל כץ, 
מחיר העמדת 
רכב למבחן 
נהיגה מעשי 

הופחת ל-229 
שקלים

רשת הסופרמרקטים 'אושר עד' 
היא הראשונה מבין רשתות השיווק 
הישראליות שעושה 'שדרוג' לזירה 
האמריקאית  מתחילים בברוקלין, 

לייקווד ומונסי, אבל היעד הוא 
להביא לכל הריכוזים החרדיים את 
הכשרות הגבוהה במחירים הזולים

שר הפנים, אריה דרעי, מקדם החלטה היסטורית 
להעניק גמול לחברי מועצות מקומיות

שר הפנים אריה דרעי החליט: דמי הכניסה לחופי הרחצה יבוטלו 

בתכנית: חברי מועצה 
הכניסה חופשיתיקבלו משכורת

'אושר עד' משלמים פחות על הטסט
מגיעה לארה"ב

שר הפנים 
הכניסה חינם. חוף ים )צילום אילוסטרציה(אריה דרעי

המחיר הופחת. רכב ללימוד נהיגה )צילום אילוסטרציה(
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מאת: אלי שניידר

וההתאמה  ההכוונה  מערך 
להכשרה  החרדי  ב'מרכז 
ספור  אין  מייצר  מקצועית' 
סביב  מרגשים  אנושיים  סיפורים 
ובוגרי  תלמידי  של  הצלחתם 
הלימודים  במהלך  הן  המרכז 
ההשתלבות  בשלב  והן  עצמם 

בעבודה ומיסוד הפרנסה.
המרכז  מבוגרי  אחד  לאחרונה 
סגר  ברק  בני  בשלוחת  שלמד 
מעגל מרגש. מדובר באברך כולל 
שנים  כ-3  לפני  למרכז  שפנה 
לאחר שבעצת רבותיו הוא נאלץ 

לצאת ללמוד מקצוע. 
את המפגש הראשון במרכז הוא 
והרישום  המידע  מנהל  עם  עשה 
של  כשברצונו  בורנשטיין,  אודי 
ולהשתלב  ללמוד  היה  התלמיד 

במגמת הנהלת חשבונות.
הוא  בורנשטיין  עם  בשיחה 
'מדוע  אותו  "שאלתי  כי  מספר 
דווקא  ללמוד  מעוניין  אתה 
השיב  הוא  חשבונות?',  הנהלת 
'כי אבי היה מנהל חשבונות  לי: 
משפחתי  מבני  כמה  גם  ובנוסף 
מספר  הזה",  בתחום  עובדים 
לו  "המלצתי  ומוסיף,  בורנשטיין 
כל  כמו  התאמה  מבחן  לעשות 
מועמד שמגיע למרכז החרדי, אך 
הוא הסביר ואמר כי אינו מאמין 
את  דווקא  ללמוד  וברצונו  בזה, 

תחום החשבונאות".
"למרות דעתו - התעקשנו איתו 
על עריכת מבחן ההתאמה. ואכן 
 - הבחינה  תוצאות  כשהתקבלו 
החשבונאות  תחום  כי  התברר 

רחוק מאוד מלהתאים לו, ודווקא 
והאדריכלות  העיצוב  תחום 
ממשיך  ביותר",  לו  מתאים 

בורנשטיין לספר.
לאחר  שהתקיימה  בפגישה 
של  בפניו  הנתונים  הוצגו  מכן 
לשמוע  שהחליט  התלמיד, 
ההתאמה  מומחי  של  לעצתם 
את  ולהתחיל  החרדי  במרכז 

לימודיו במגמת האדריכלות.
איחרה  לא  הגדולה  ההצלחה 
השנה  במהלך  "כבר  לבוא. 
התקבל  ללימודיו  השלישית 
במשרד  לעבודה  התלמיד 
וזאת בעזרתה  אדריכלים מכובד, 
המרכז  של  ההשמה  מחלקת  של 
לקבל  החל  אף  והוא  החרדי, 
אומר  רבות",  פרטיות  עבודות 

בורנשטיין.
"בשבוע  המעגל.  ולסגירת 
את  התלמיד  הגיש  שעבר, 
בהצטיינות  שלו  הגמר  פרויקט 
שבחים  מקבל  שהוא  תוך  רבה, 
על  מה"ט  בוחני  מצד  רבים 
והיסודית",  המקצועית  עבודתו 
בהתרגשות,  בורנשטיין  מספר 
"כשדמעות בעיניו הוא ניגש אלי 
לתאר  מילים  לי  'אין  לי,  ואמר 
עלי, פשוט הצלת  את מה שעבר 
לי  את חיי כשהתעקשת להתאים 
מקצוע  ולא  רוצה  שאני  מקצוע 
'המרכז  רוצה,  שאני  שחשבתי 
היחיד  המקום  הוא  החרדי' 
לחרדים  מקצועיים  ללימודים 
וכשמו  בחום,  עליו  ממליץ  ואני 
התלמיד  של  ההצלחה  הוא,  כן 
לי  אמר  "במרכז",  נמצאת  תמיד 

התלמיד".

מאת: פישל רוזנפלד

סעיף  לביטול  להביא  תנסה  חדשה  חוק  הצעת 
חוק המחייב הצגת מחיר על גבי כל מוצר ופריט, 
הורדת  המטרה:  מונחים.  הם  עליו  המדף  על  במקום 

מחירי המוצרים. 
השבוע תונח על שולחן הכנסת, הצעת חוק המציעה 
פתרון נוסף ליוקר המחיה בישראל. על פי הצעת החוק 
החדשה, תבוטל החובה להציג מחיר על גבי כל מוצר 
או אריזת מוצר. הצעת החוק תאפשר לחנויות להציג את 
מחיר המוצרים המוצעים לצרכן בסמוך אליהם בשלט 
אלקטרוני. מטרת  צג  או באמצעות  לעין,  ובולט  קריא 
הצעת החוק היא להוריד את עלויות התפעול הכרוכות 
בסימון המחירים שמתגלגלות אל הצרכן, ובכך למעשה 

להוריד את המחירים הסופיים לצרכן.
יוזם הצעת החוק, ח"כ אמיר אוחנה מסביר כי החובה 
לישראל,  ייחודית  והכמעט  יעילה  הלא  המסורבלת, 
לסמן מחירים על כל פריט ופריט, מביאה להתייקרות 
להציב  הקמעונאים,  "חובת  משמעותית.  מחירים 
ויעברו  עובדים שיעבדו כל היום עם אקדח המדבקות 

לעיתים  משתנה  שמחירם  פריטים  אלפי  מאות  על 
בתוך פרק זמן קצר, עובדת לרעת הצרכן בשני אופנים 
הסרת  ממעיטות,  הערכות  פי  על  ראשית,  בולטים: 
החובה המיותרת תחסוך לאזרחי ישראל לפחות כ-200 
ניתן  שנית,  שלהם.  הקניות  בסל  בשנה  ש"ח  מיליון 
יהיה להפנות יותר עובדים לקופות למשל, ובכך לקצר 
זמן ההמתנה הארוך בתורים שאיתו נאלצים  את משך 

הצרכנים בישראל להתמודד".
לוי  דניאל  פרופ'  ידי  על  שנערך  מקיף  מחקר 
צרכנים  כי  מצא   2008 בשנת  אילן  בר  מאוניברסיטת 
העורכים קניותיהם ברשתות שיווק המחויבות בסימון 
וכן,  יותר  גבוהים  מחירים, משלמים בממוצע מחירים 
זאת,  לעומת  ומבצעים.  הנחות  מהוזלות,  נהנים  אינם 
אלו העורכים קניותיהם ברשתות שיווק שאינן מחויבות 
נמוכים  מחירים  בממוצע  משלמים  מחירים,  בסימון 
יותר ואף נהנים מהוזלות, הנחות ומבצעים אחרים. כמו 
ובפרט  המדף  על  מחירים  סימון  כי  המחקר  מעיד  כן 
ספונטאניים  למבצעים  יוביל  אלקטרוני,  צג  באמצעות 
הקמעונאיות,  הרשתות  בין  התחרות  את  יגבירו  אשר 

כאשר הנהנה העיקרי מכך יהיה הצרכן.

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

עיקול מטלטלין

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל

בבית משפחת מנו נשמעו דפיקות בדלת. כשהם פתחו 
שבאו  ההוצל"פ,  לשכת  נציגי  את  לגלות,  הופתעו  הם 
לבצע עיקול מטלטלין בבית. בני המשפחה הסבירו למעקלים 
כי הם אינם חייבים מאומה והחייב "האמיתי" העתיק את מקום 

מגוריו לפני מספר חודשים. 
להיכנס  מבלי  הדירה  את  הפקידים  עזבו  ההסבר  בעקבות 
מספר  כאשר  המשפחה,  בני  הפתעת  היתה  רבה  מה  אליה. 
חודשים אח"כ, שוב התדפקו על דלתם פקידי ההוצל"פ והפעם 
כי  להבהיר  ניסו  הבית  בני  הבית.  מן  הוצאת המטלטלין  לשם 
הם אינם החייבים וביקשו להראות את חוזה השכירות, אולם 
קבלן ההוצל"פ סירב אפילו להסתכל על הסכם השכירות והחל 
בכוח  להוציא  מנסה  שהוא  תוך  בכוחניות,  כלפיהם  להתנהג 

ובהפגנתיות מוצרי חשמל שהיו בדירה. 
בני המשפחה מיהרו להתקשר למשטרה וזו אכן פינתה את 
המעקלים, אך לאחר זמן קצר התברר כי אין ביכולתה למנוע את 

הביצוע ולבני הבית לא נותרה ברירה, אלא לשלם 4,000 ש"ח 
יעזבו את המקום, מבלי שיוציאו איתם דבר.  כדי שהמעקלים 
ההוצל"פ,  בתיק  הזוכה  את  לתבוע  החליטו  מנו  משפחת  בני 
ביחד עם קבלן ההוצל"פ ולשכת ההוצל"פ בעצמה. לטענתם, 
מגוריו  עצם  בעניין  ספק  מתעורר  כאשר  החוק,  הוראות  ע"פ 
לטענתם,  העיקול.  את  לבצע  אין  הכתובת,  באותה  החייב  של 
היה  הדירה,  של  השכירות  חוזה  את  התפקיד  לבעל  משהציגו 
אמור להתעורר בליבו ספק סביר וממילא נאסר עליו להמשיך 

בביצוע הצו. 
לטענתם, האחריות למחדל מוטלת גם על הזוכה שלבקשתה 
בוצע העיקול כמו גם על לשכת ההוצל"פ שמכוחה פועל ופעל 
בעל התפקיד. סך סכום התביעה, 4,000 ש"ח שנאלצו לשלם 
ובתוספת 40,000 ש"ח כפיצויים. בכתב הגנתו טענה הזוכה, כי 
האחריות היא של בני המשפחה שלא טרחו לעדכן אותה ואת 
כתובת.  באותה  עוד  מתגורר  אינו  החייב  כי  ההוצל"פ,  לשכת 

עוד לטענתה, לא התעורר ספק סביר מכיוון שהכתובת הייתה 
נראה מפוברק  והחוזה  ננקטו בה הליכים שונים,  וכבר  ברורה 

ולמראית עין. 
אין  וכי  פרטי  בקבלן  מדובר  כי  הוסיפה  ההוצל"פ  לשכת 
היא נושאת באחריות, והקבלן עצמו טען כי פעל כחוק וכדין 
במשימתו.  לו  ולהפריע  להכשילו  שניסו  אלו  הם  והתובעים 
בפועל,  ביצועו  ועד  העיקול  צו  מתן  ממועד  כי  התברר  בדיון 
שאכן  ביהמ"ש,  קבע  משכך  שלמה.  משנה  למעלה  חלפה 
הזוכה, הקבלן ולשכת ההוצל"פ נהגו שלא כדין כאשר ביצעו 
קבל  זאת,  עם  יחד  התובעים.  את  לפצות  ועליהם  העיקול  את 
ביהמ"ש את הטענה כי היה על התובעים לעדכן כי החייב אינו 
גר באותו מקום ומשלא עשו כן, יש להם אשם תורם, המקטין 
את הפיצוי המגיע להם, ב-25%. הזוכה חויבה להשיב לתובעים 
את  לפצות  חויבו  יחדיו  הנתבעים  ו-3  ששילמו,  הסכום  את 

התובעים ב-9,000 ₪ כולל הוצאות משפט.

המטרה: הוזלת המוצרים לצרכן )צילום אילוסטרציה(

הסוף ל'הצגת המחיר'? 
הצעת החוק שתוזיל עלויות תלמיד 'המרכז החרדי' הפך להצלחה גדולה לאחר 

שהתקבל לאחד ממשרדי האדריכלים הגדולים 
וזכה לשבחים ממיטב אנשי המקצוע בתחום

סגירת מעגל
הצעת חוק חדשה תביא להוזלה של "לפחות כ-200 מיליון ש"ח 
בשנה חיסכון בסל הקניות",  לפי ההצעה: תוסר החובה לסמן 
על כל פריט את מחירו והתחליף – שלט קריא או צג אלקטרוני
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 צרכנות
 "iF" איקאה זכתה בפרס העיצוב היוקרתי

המאפשרת   RIGGAD העבודה  מנורת 
טקס  במהלך  הוכרזה  אלחוטית,  טעינה 
הגדולה  כמנצחת  במינכן  שנערך  רשמי 
הוא   "iF" פרס   ."iF" העיצוב  בתחרות 
בעולם,  המובילים  העיצוב  מפרסי  אחד 
מוענק   iF "פרס  התאורה.  בקטגוריית 
בתחום  הכלל  מן  יוצאים  הישגים  עבור 
בפרס  הזכייה  על  גאים  אנו  העיצוב. 

ביורן  אמר   ,"RIGGAD העבודה  במנורת  וההכרה 
באיקאה  חכם"  ו"בית  תאורה  תחום  מנהל  בלוק, 
העולמית. מחקרים הראו שאנשים רבים רואים בטעינת 
המכשיר הסלולרי משימה הכרחית אך לא רצויה. לכן, 
פיתחה איקאה את מנורת העבודה RIGGAD, מנורה 
המטעינה את המכשיר הסלולרי בזמן שאתם עובדים. 
התרוקנות  סביב  הלחץ  את  להפחית  שאפה  איקאה 
על  הנמצאים  הכבלים  כמות  את  ובנוסף  הסוללה 

שולחן הכתיבה.

עד 1,000 ₪ במתנה 
בבית  החשמל  מוצרי 
יותר  עובדים  החרדי 
שלושה  פי  שעות, 
בית  בכל  מהשימוש 
בישראל.  אחר  ממוצע 
לכן בדיוק אתם זקוקים 
חשמל  למכשירי 
ועמידים  אמינים 

למהדרין.  פתרונות  כולל  תקדים,  חסרת  באיכות 
מדברים  אחת  במילה  גרמנית,  איכות  על  כשמדברים 
על בלומברג. כעת יוצאת 'ראלקו', יבואנית בלומברג 
של  החשמל  מכשירי  ממגוון  קונים  ענק:  במבצע 
Blomberg ומקבלים עד 1,000 ₪ לפריט בתווי שי 
לבית  חשמל  מוצרי  מגוון  מציעה  בלומברג  במתנה. 
על- אוניברסלי  עיצוב  ובעיצוב  דופן  יוצאת  באיכות 
קונים את הבלומברג  אז איפה אתם  זמני מאז 1883. 
שלכם? המבצע מתקיים ברשתות החשמל המובילות". 
צורף מוצרי חשמל, שיא החשמל והמיזוג, מ.מ.א.ס., 
אלקטריק,  חן  אלקטריק,  ביג  סוויטץ',  חשמל,  צומת 
כהלכה,  חשמל  המקררין,  מרכז  חשמל,  יאקב  א.ל.מ 
סמארט. המבצע בכפוף לתקנון עד לתאריך ה' אדר ב' 

(15.3.16) או עד גמר המלאי.

ברשת ג'י בי: 50% הנחה 
התקופה  במהלך 
נחשפו  האחרונה 
לקמפיין  הקוראים 
תחת  טיזרים 
"מויחל  הכותרת 
שדיבר  טויבעס" 
למצוא  הקושי  על 
שיסכים  מישהו 
מוצרים  להעביר 

נחשפה התשובה לטיזרים,  והשבוע  מאמריקה לארץ. 
עכשיו  מאמריקה  ענק  סייל  על  מכריזה  בי  ג'י  רשת 
הסייל  וגם  אמריקה,   – המחירים  גם  כאשר  בישראל, 
פרחוניים  בעקיטשעס  של  ענק  מגוון  אמריקה,   –
 50% עד  מאמריקה  ובלעדיות  חדישות  בדוגמאות 
ש"כחברה  מציינים   GB רשת  בהנהלת  הנחה. 
לקודים  מחויבים  אנו  ומובילה,  איכותית  אמריקאית 
האמריקאים גם באיכות וגם רמת הגימור המושלמת". 
 ,70 כהנמן  הרב  פינת   1 עזרא  רח'  ברק:  בני  סניף 
 ,8 ישראל  מלכי  רח'  ירושלים:  סניף   ,03:6044495
עד  מ-16:30  א'-ה'  הפתיחה:  שעות   ,02:5822233

21:00, יום ו' 10:00 עד 12:00.

"משכנתא עם גב הורים"
סל  את  מרחיב  דיסקונט  בנק 
למשפחות  הבנקאיים  השירותים 
המשפחה"  מ"תוכנית  כחלק 

לזוגות  להורים,  המותאם  חדשני  בנקאי  מוצר  ומשיק 
הורים".   גב  עם  "משכנתא   - ולבני המשפחה  צעירים 
עם  המתמודדות  למשפחות  שיסייע  במוצר  מדובר 
אתגר רכישת הדירה והחזרי המשכנתא. רוני פלד, ראש 
אגף השיווק והפרסום בדיסקונט: "פיתחנו מוצר ייחודי 
להורים  מענה  שנותן  בישראל,  הבנקאית  במערכת 
רכישת  במימון  לילדיהם  לסייע  ויכולים  שרוצים 
דירה, ומתקשים לסייע במימון הון ראשוני למטרה זו. 
"משכנתא עם גב הורים" – זהו מסלול ייחודי, במסגרתו 
עם  עוזרים  וההורים  המשכנתא  את  לוקחים  הילדים 
התשלום החודשי בגמישות מלאה, בהתאם ליכולתם, 
האחראים  הם  הילדים  כאשר  בערבותם,  צורך  וללא 

הבלעדיים להלוואת המשכנתא שנטלו".

יעקבי - כל מוצר בול!
לניקיונות  מקדימים  זריזים 
 – ראשון  ובשלב  פסח, 
קניות  לקראת  היערכות 
מוצרי ניקיון ומוצרים נוספים 

ולשדרוג הבית. כל עקרת בית  לשיפוץ קל, לצביעה 
למוצרי  האולטימטיבי  הפתרון  כי  מניסיון,  יודעת 
על  העבודה  את  שיעשו  ומעולים  איכותיים  ניקיון 
הצד הטוב ביותר ויחסכו שעות של עמל ושפשוף, הם 
'יעקובי'  זה 60 שנה שמוצרי  'יעקובי'.  המוצרים של 
מובילים בשוק הישראלי, במוצרים ייחודיים, הידועים 

עליה  נרשמת  פסח  ערב  בכל  שלהם.  באפקטיביות 
גבוהה בצריכת מוצרי 'יעקובי'. מגוון המוצרים הרחב 
העומד לרשות הלקוחות, מכיל מוצרי ניקיון, לניקיון 
ועוד;  שומנים  חלודה,  קשה,  לכלוך  להסרת  שוטף, 
חומרי  ומוצרי  לכביסה  ואיכותיים  ייחודיים  מוצרים 
כל  המשדרגים  ביותר,  הגבוהה  ברמה  וצבע,  בניין 

שיפוץ קל בבית בשיטת 'עשה זאת בעצמך'.

דברים שכדאי לגעת: עיסוי תינוקות
מכבי  שנה?  גיל  עד  לתינוק  הורים 
אתכם  מזמינה  בריאות  שירותי 

באמצעות  הילד  עם  ההורי  הקשר  לחיזוק  לסדנה 
עיסוי תינוקות להקניית ידע להתמודדות עם המעבר 
הסדנה  המשפחה.  בריאות  וקידום  לתינוקות  להורות 
בהנחיית  אחד,  כל  וחצי  שעה  של  מפגשים   5 בת 
מתחום  ואחיות  בעיסוק  מרפאים  פיזיותרפיסטים, 
תינוקות  בעיסוי  הכשרה  שעברו  הילד  התפתחות 
קידום  פעילות  במסגרת  קבוצות.  הנחיית  ומיומנויות 
באשדוד,  מקיימת  בריאות  שירותי  שמכבי  בריאות 
פועלת מכבי להגביר את המודעות בקרב תושבי העיר 
לקידום אורח חיים בריא יותר במגוון תחומים, וכחלק 
בריאות  לקידום  בריאות  שירותי  מכבי  מפעילות 
ילדינו, מתקיימות סדנאות לנגיעה בהורות שכוללות 
עיסוי תינוקות והעברת תכנים להורה שיכולים לעזור 
ולתרום בהורות, בטיפול בתינוק הצעיר והגדל. הסדנא 
מועברת ע"י הגב' אורית מסיקה, אחות בריאות הציבור 

ומדריכה לעיסוי תינוקות, מכבי מודיעין עילית.

קבלו: מושב המתאים ל-3 בוסטרים
הראשון  המבחן 
צריכה  בו 
מכונית  לעמוד 
ת  י ת ח פ ש מ
ת  ד ע ו י מ ה

הבוסטרים.  שלושת  מבחן  הוא   – החרדית  למשפחה 
חדישה  פיקאסו  מכונית  מציגה:  החדשה  סיטרואן 
בישראל,  המובילה  המשפחתית  המכונית  ומאובזרת, 
בעלת חמש מקומות, שמאפשרת לך להכניס בספסל 
חוק  שומרי  הורים  ברווח.  בוסטרים  שלושה  האחורי 
הדואגים לביטחון ילדיהם, מגלים כי במכונית רגילה, 
לא תמיד ניתן לעשות זאת, שכן המושב האחורי אינו 
ולפעמים  בוסטרים  משני  יותר  של  כניסה  מאפשר 
אפילו בוסטר אחד שלצדו נדחקים שני ילדים נוספים 
לעצמה  ששמה  החדשה  סיטרואן  עוד,  לא  בקושי. 
מוטו, להסיע את כל בני המשפחה בבטחה, מציגה את 
– המשפחתית המובילה, שמאפשרת לך  פיקאסו  דגם 
להסיע את כל הילדים חגורים כחוק. ובכלל, השילוב 
המוצלח של נוחות צרפתית ומכניקה יפנית מתקדמת, 
הופכים את רכבי סיטרואן החדשים לרכבים מושלמים 
בקטגוריות השונות: פינוק, נוחות, ביצועים וחיסכון! 

ועכשיו במחיר מיוחד 134,900₪ במקום 139,900₪

יש לך חוש טכני ורוצה להתמקצע?! 
מה ידוע לך על "תרמודינאמיקה"? 
לא  שזה  כמובן,  אז  טוב, 
תורת  את  בדיוק  לפרט  המקום 
יסודותיה  את  התרמודינאמיקה, 
אחד  ב"משפט  אך  חוקיה,  ואת 
בענף  מדובר  כי  נציין,  קצר" 
התנועה  את  החוקר  פיזיקאלי 

את  וכן  תנועה  יוזמת  אנרגיה  וכיצד  האנרגיה,  של 
ובנפח.  בלחץ  בטמפרטורה,  שינויים  של  ההשפעות 
קירור  ביתיים,  חשמל  למכשירי  הטכנאות  בקורס 
ומיזוג אויר של מכון "לומדה", שהרישום אליו נמצא 
או  שיעור  התלמידים  מקבלים  בעיצומו,  אלה  בימים 
את  מעשירה  הזו  והלמידה  בתרמודינאמיקה,  שניים 
קורס  העתידי.  המזגנים  טכנאי  של  המקצועי  הידע 
הערב,  בשעות  בשבוע,  פעמיים  מתקיים  הטכנאות, 
ולימודים.  ונוח של עבודה  דבר שמאפשר שילוב קל 
בשונה מקורסים רבים, קורס הטכנאות, בנוי ברובו על 
סדנאות מעשיות הכוללות פירוק והרכבה, זיהוי תקלות 
והחלפת רכיבים, תוך לימוד יסודי של כל חלק וחלק. 
תינתן, כמובן, הרחבה מיוחדת לסוגי מערכות פיקוד 
במכשירים  בשימוש  שונים  הלכתיים  וצדדים  שבת 
בשבת ויו"ט. רואה עצמך מתאים? התקשר עתה למכון 

'לומדה': 02-6222210

משלוח מנות מהודר 
בשמרלינג'ס מציעים לכם לקיים 
ולכבד  בהידור  היום  מצוות  את 
מנות  במשלוח  לכם  היקרים  את 
מבחר  הכולל  משובח  שוקולדי 
שוקולדים איכותיים מבית מותג 

הפרימיום השוויצרי 'שמרלינג'ס'. מגוון השוקולדים 
שלכם  המנות  משלוח  את  יפארו  שמרלינג'ס  של 
וייחודית.  אנינה  טעם  חווית  למקבלים  ויעניק 
שמרלינגס מציעה מבחר שוקולדים בטעמים אהובים 
לפורים מתוק ושמח: סדרת הסוליד היוקרתית, סדרת 

הרוזמרי הפופולרית, וחטיפי המינור האישיים.

45 יום קודם החג: נרשמים לנופש פסח 
 resort עציון  ניר  במלון  פסח  לנופש  ההרשמה 
לחג  נופש  חבילות  מוצעות  ולנופשים  בעיצומה 
שוכן המלון  במיוחד.  אטרקטיביים  במחירים  הפסח 
בלב נופים ירוקים עוצרי נשימה במרחב הרי הכרמל.

 resort עציון  ניר  מלון 
בסטנדרטים  מתהדר 
ביותר  קפדניים  כשרותיים 
ועומד תחת השגחה קפדנית 
רבי  הרה"ג  בפיקוח  תמידית 
והרב  שליט"א  נחשוני  משה 

ההשגחה  הפסח  חג  לקראת  כאשר  שליט"א,  לוביץ' 
מוקפדת שבעתיים למהדרין מן המהדרין, ללא חשש 
משקיעים  הכשרותית  ההקפדה  לצד  ושרויה.  קטניות 
מגוונות  פעילויות  בקידום  רבים  משאבים  במלון 
ניצוחו  לאורחים ורמת אירוח גבוהה ומשובחת. תחת 
גבוהה  ברמה  החג  ארוחות  מוגשות  המלון  שף  של 
ובשפע רב לרווחתם אורחי המלון. לפרטים ולהזמנות 

ניתן להתקשר לטל': 04-9845555

מזל דגים טוב
מזל  הוא  אדר  חודש 
טונה  הם  ודגים   - דגים 
ניתן  השנה  סטארקיסט. 
שתי  עם  גם  ליהנות 
החדשות  הטונה  סדרות 

שהושקו לפני חודשים אחדים - סדרת סטארקיסט לה-
סלט וסדרת סטארקיסט לה-סנדביץ' המיועדות להכנה 
בתפריט  ביותר  הנפוצות  מהמנות  שתיים  של  מהירה 
על  המבוססים  וכריכים  סלטים   - הישראלי  התזונה 
ולימון,  רוטב שמן-זית שום  טונה עם  טונה. טעמים: 
מוצרים  ויניגרט.  ברוטב  וטונה  קיסר,  ברוטב  טונה 
מופחת-שומן,  ומיונז  טונה  מכילים  למריחה,  מוכנים 
בצל  או  צ'ילי  חמוץ,  מלפפון  משתנה:  תוספת  עם 
מטוגן. הסדרה זכתה לציונים גבוהים במיוחד במבחני 
נוער  בקרב  והן  מבוגרים,  בקרב  הן  שנערכו  טעימה 
וילדים. מגיע בשילוב עם מכסה לשימוש חוזר ושמירת 
בד"ץ חתם  בכשרות  הפתיחה.  לאחר  במקרר  הטריות 

סופר פ"ת.

מתכוננים לשמש הקיצית 
כמו  קיצי  אוויר  במזג 
שמש  משקפי  בישראל, 
לבריאות  חיוני  פריט  הם 
ואחד,  אחד  כל  של  העין 
כולה.  השנה  ולאורך  בקיץ 

לפריט  גם  השמש  משקפי  הפכו  האחרונות  בשנים 
'עינית'  ברשת  מתחדשים  אלו  בימים  בולט.  אופנתי 
במחירים  אופנתיות,  שמש  משקפי  של  רחב  במגוון 
הלל  לדברי  לזוג.  שקלים  מ-139  החל  משתלמים 
השמש  קרני  מול  "אל  'עינית':  ברשת  מבעלי  כהן, 
פריט  הם  המחמיר  בתקן  שעומדות  שמש  משקפי 
חיוני לשמירה על בריאות העיניים. בכל סניפי הרשת 
ידי  אנו מעניקים שירותי מיומן ומקצועי המלווה על 
להתאמה  'עינית',  של  המקצועיים  האופטומטריסטים 

מקסימלית של המשקפיים ללקוח".

נראה אתכם מבינים במוזיקה
דוריטוס, החטיף האהוב 
והמוכר שמאתגר אתכם 
טעמים  להכיר  תמיד 
אש,  חריף  כמו:  נועזים 
ונאצ'ו,  מתוק  חמוץ 
מוסיף בימים אלה אתגר 

מבינים  אתכם  נראה  אתגר  במיוחד:  ומקורי  חדש 
במוזיקה ומתרחב לעולמות המוזיקה החסידית.  כולנו 
אוהבים מוזיקה, החל ממוזיקה חסידית אותנטית של 
איש  איש  מזרחית,  במוזיקה  וכלה  חסידיות  חצרות 
וטעמו. אם גם אתם כאלה שלא יכולים להפסיק לזמזם, 
שמכירים כל שיר כבר מן התו הראשון שלו, דוריטוס 
איך  במוזיקה.  גאון  אותך  נראה  לאתגר  אתכם  מזמין 
משתתפים באתגר? מתקשרים לטלמסר 03-9411000 
עונים על 10 שאלות טריוויה מעולם המוזיקה ויכולים 
אזהרה:  מתנה.    סטריאו  במערכת  יום  כל  לזכות 
השאלות קשות, לא כל אחד יוכל לענות במהירות על 
10 שאלות הטריוויה.  המבצע מתקיים בין התאריכים 

כ"א אדר א' - י"א אדר ב' (בכפוף לתקנון).

גם השנה לעלית יש הצעות מקסימות וטעימות 
ימות  בכל  המתהדרת  עלית, 
ממתקים,  במגוון  השנה 
מלוחים,  וחטיפים  שוקולדים 
ולקראת  לעשות  מגדילה 
חג  מארזי  הכינה  הפורים  ימי 
מרהיבים בצבעוניותם ובטעמים 

שבהם! מגוון אריזות השי של עלית מחופשות ברוח 
החג - כמסיכות,  אוזני המן, ועוד כמיטב המסורת של 
עלית:  טוב  בכל  אלה מארזים מפנקים מלאים  עלית, 
פסק  מקופלת,  מיני,  חטיפי  טופי,  מרשמלו,  סוכריות 
זמן, כיף כף ועוד. אז לאהובים עליכם תפרגנו משלוח 
מעוצב  חג  מארז   – לקבל  ונהדר  לשלוח  שכיף  מנות 
של עלית. חבילות השי בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות הפרטיות.

המוצרים שיתנו לכם כוח
כולנו  בו  הסטרס  התובעני,  המערבי  החיים  אורח 
לצד  תזונתיים,  בערכים  היום  הדלה  התזונה  נמצאים, 
מחולשה,  לסבול  אותנו  מביא  פוסק,  הבלתי  המירוץ 
ועוד.  מאימפולסיביות  גבוה,  רגישות  מסף  מעייפות, 

חברת 'רוטס', החברה האיכותית 
והמובילה בתוספי מזון, מייצרת 
המושלם  הפתרון  את  בשבילך 
המערכת  לחיזוק  הגוף,  לחיזוק 
תפקוד  לשיפור  החיסונים, 

ועוד.  משופר  רוח  ומצב  חיוניות  לנסיכת  האיברים, 
החזון של רוטס: "להעניק אורח חיים איכותי, בריאות 
ויופי ברמת טיבעיות הגבוהה ביותר למקסימום אנשים 
מגוון המוצרים הרבים אפשר למצוא  בין   . בישראל" 
את המסטיק תימני, ביו כורכומין, דיאט פור יו, ולריאן 
כמוסות, כלורלה, לקסי קול, מוריגנה, שורש כורכום, 

כמוסות תה ירוק ועוד.

מהפכה: מברשת שיניים לשבת
המתמחה   ,HIGH DENT חברת  לאחר 
את  מביאה  מתקדמים,  דנטליים  בפתרונות 
המברשת  ההלכה.  שומרי  לציבור  הבשורה 
ידי  על  מחקרים  של  שנים  לאחר  פותחה 
מאד  ומומלצת  הפה  היגיינת  מומחי  מיטב 
אישור  את  אף  וקיבלה  השיניים  רופאי  ע"י 
ה-FDA  מנהל המזון האמריקאי. צוות מורי 
הוראה שליוו את התהליך, הקפידו לשלב את 

כל חומרות ההלכה בשלבי הייצור כדי לאפשר לציבור 
במברשת  שימוש  לעשות  וכחמורה  קלה  על  המקפיד 
מחומר  עשויים  המברשת  "סיבי  קודש.  בשבת  זו 
סיליקון המאפשר מצד אחד ניקיון יסודי של השיניים 
כלל  מים  בולע  או  נסחט  אינו  שני  ומצד  והחניכיים 
רגישות  חניכיים  בעלי  למעט  דם  מוציא  אינו  וכלל, 
ופצועות וללא חשש שבירת השערות. בשבת השימוש 
השימוש  את  שמאפשר  מה  נוזלית,  במשחה  מותר 
בשבת''. ניתן להשיג לרגל השקה במחיר מבצע ברשת 
ובחנויות   '10 'נקי  ברשת  בשכונה',  ו'יש  חסד'  'יש 

מובחרות. לפרטים: 072-334-0301

משנכנס אדר - מרבים בהטבות!
הילדים  על  ביותר  האהוב  החג 
לך  "מגיע  תכנית  וחברי  בפתח 
יותר" נהנים משפע הנחות והטבות 
בין  בירושלים.  הצעצועים  בבוטיק 
המוצרים, תמצאו צעצועים, מתנות, 

רעשנים, מסכות, שעונים, בלוני הליום, משחקי יצירה 
ייהנו מ  ועוד שפע אביזרים מעניינים. חברי התכנית 
- 10% הנחה על כל קנייה ובנוסף 4% הנחה במעמד 
 ,20 יואל  ירושלים,  והזמנות:  לפרטים  החשבון.  חיוב 
ממבצע  התכנית  חברי  יהנו  בנוסף,   .02-6248099
הלכה  ספרי  קודש,  ספרי  של  רחב  מגוון  על  בלעדי 
והדר. לפרטים  – 7% הנחה על ש"ס עוז  וגם מ  ועוד 
 02  –  5811080 ירושלים,   1 ישראל  בית  והזמנות: 
1-800-22-88- יותר:  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות 
ישראל בית  לכל  שמח  פורים  מאחלת  ישראכרט   44

חייב איניש לבסומי
משתה  "ימי  להיות  נקבעו  פורים  ימי 
סעודה  לאכול  אדם  וחייב  ושמחה", 
"אין  יין.  בה  ולשתות  הפורים  ביום 
אמרו  כבר  ויין",  בבשר  אלא  שמחה 
בין  משלבים  הפורים  ובסעודת  חז"ל 
ויקר.  כבוד  שמחה,  להרבות  השניים 
ממליצים  כרמל  יקבי  פורים  לסעודת 
 Private מהסדרה:  יינות  שני  על 

ארגמני  גוון  בעל  יין   – סוביניון  קברנה   Collection
ומוקה,  שזיפים  דומדמניות,  של  וניחוחות  עמוק 
 Private ו-  ומאוזנת.  ארוכה  וסיומת  מלא  גוף 
Collection קברנה מרלו– יין בעל גוון ארגמני עמוק 
ובשומת של דומדמניות, פטל ווניל, גוף מלא וסיומת 
ארוכה ומאוזנת. מומלץ לשתות את היין בטמפרטורה 

של 16 מעלות (כ-20 – 30 דקות במקרר).

אלו 3 היינות שתשתו בסעודת פורים
המלצת  את  מגישה  'טפרברג' 
ראוכברגר  שיקי  הראשי  היינן 
המומלצים  יינות  סוגי   3 ל 
ורדו  פטי   .1 פורים.  לסעודת 
היוקרתית,   LEGACY מסדרת 
מחוזק)  אדום  (יין  הפורט 
המלבק    ESSENCE ה  מסדרת 
מרסלן מסדרת ה-INSPIR פטי 
לגאסי  הפרמיום  מסדרת  ורדו 
בהרי  יחיד  -  מכרם   LEGACY
רב  טעמים  ריכוז  ליין  יהודה. 

והרמוניות מלאה בין מרכיבי הפרי. היין עבר התיישנות 
חודשים   10 ועוד  צרפתיות  בחביות  חודשים   18 של 
בבקבוק. 2. יין מומלץ נוסף הוא בסגנון פורט עם אחוז 
 ESSENCE אסנס-  מסדרת   (16.5%) גבוה  אלכוהול 
יין בעל צבע אדום כהה, מאופיין בריחות עדינים של 
שזיפים ופירות יבשים, המשתלבים בארומות של קפה 
ועץ קלוי. ליין ניחוחות, המזכירים משרה של דובדבנים 
ועוגת פירות והוא בעל מרקם וסיומת עשירים ורכים.  
 Devotage 2014 ה  על  היא  וההמלצה השלישית   .3
Devotion -  ְמִסירּות + מסורת Heritage – בסדרת 
INSPIRE הבלנד האדום היבש, מלבק (60%) – מרסלן 
מהיין  טעם.  ועתיר  ובניחוחו  בצבעו  עז  הינו   ,(40%)
עדין  תיבול  עם  המשתלבים  ניחוחות  שלל  מתפרצים 
עוצמתית  סיומת  בעל  והוא  איתן  היין  מבנה  ומושך. 
וארוכה. בכשרות למהדרין של בד"ץ העדה החרדית.

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



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בפתח-תקוה32        ח' באדר ב' תשע"ו 1218/3/16

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מֹוֵעד  ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  "ַוִּיְקָרא 
ֵלאמֹר" )ויקרא א, א(.

המילה "ויקרא" בספר תורה כתובה א' קטנה, 
וזאת מפני שלא רצה משה שִיַשָמע שה' יתברך מדבר 
לשון  רעהו,  אל  איש  כדבר  וידידות  חיבה  בלשון  עמו 
שמלאכי השרת מדברים בו, שנאמר )ישעיה ו, ג( ְוָקָרא ֶזה 
ֶאל ֶזה ְוָאַמר )רש"י שם(, אלא בלשון "ַוִּיְקָר" שהוא לשון 
אלוקים  ַוִּיָּקר  בלעם  אל  ה'  שנגלה  וכמו  וטומאה  עראי 
ִּבְלָעם )במדבר כג, ד(, אולם כיון שידע משה שאם  ֶאל 
ישמיט אות אחת מהתורה הספר תורה יהיה פסול )שהרי 
הקב"ה ציווה עליו לכתוב "ַוִּיְקָרא" ולא  "ַוִּיְקָר"(, כתב 
את האות א', אך כתב אותה קטנה כדי שבשעה שירימו 
בבירור,  אותה  יראו  לא  לעם  להראות  תורה  הספר  את 
וכל זאת מחמת ענוותנותו הנפלאה של משה רבינו שלא 
החזיק טובה לעצמו ולא היה מעוניין כלל ועיקר בכבוד 
שה' יתברך כותב עליו "ויקרא" מלשון חביבות וידידות. 
וקידש שמו  יתברך  לה'  גדול  כבוד  רבינו עשה  משה 
ְוָהִאיׁש  האדם,  ככל  התנהג  הוא  חוץ  כלפי  אך  ברבים, 
מֶֹׁשה ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה )במדבר 
יב, ג(, ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק )מתכופף 
ונכנס, מתכופף ויוצא-דרך ענווה ורדיפה מן הכבוד( ולא 
מחזיק טיבותא לנפשיה )סנהדרין פח ע"ב(, ובזכות כך 
זכה להיות אהוב וחביב נחמד ונעים לפני ה' יתברך, עד 
שמו  לפני  משה  של  שמו  את  הקב"ה  שהקדים  כך  כדי 
יתברך, "ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה "ורק אח"כ  "ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו.. ", 
שכל מי שבורח מן השררה השררה רודפת אחריו )ילקוט 
שמעוני, שמואל א' רמז קי"א. ובעירובין יג ע"ב הגירסא 
"וכל הבורח מן הגדולה - גדולה מחזרת אחריו". יעוי' 

בחידושי אגדות למהרש"א שם ד"ה שכל המשפיל(.
ופרשה  פרשה  שלכל  רבותינו  מבארים  מכך  ויתירה 
המתאימה  דיו  כמות  רבינו  למשה  הקב"ה  נתן  בתורה 
ולא  מדי  יותר  לא  שבפרשה,  האותיות  למספר  בדיוק 
לעשות  יכול  בעולם  סופר  שום  שאין  )מה  מדי  פחות 
שהרי אינו יודע בדיוק את כמות המילים שיכתוב, ולכן 
דיו  ופעמים שנחסר  כתיבתו  בסיום  דיו  פעמים שנשאר 
ועליו להביא עוד(, וכיון שמשה רבינו כתב את המילה 
ויקרא בא' קטנה, נשאר עוד קצת דיו בקולמוס, מה עשה 

ה'? לקח את הדיו ושם אותה על מצחו של משה רבינו.
מהדיו הזה נוצר למשה רבינו קרני הוד, ניצוצות אור 
כמו של השמש, להבדיל, ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
שהיה  מי  כל  ל(,  לד,  )שמות  ָּפָניו  עֹור  ָקַרן  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה 
מסתכל עליו היה מסתנוור מאור פניו וגם נכנס בו מורא 
ִמֶּגֶׁשת  ַוִּייְראּו  )שם(  שנאמר  וכמו  אליו,  מלגשת  ופחד 
מסווה  פניו  על  ליתן  רבינו  משה  חייב  היה  ולכן  ֵאָליו. 
בשעה שדיבר עם ישראל, ַוְיַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל 

ָּפָניו ַמְסֶוה )שם, לג(. 
וכל זאת קיבל משה בזכות מידת הענווה שהייתה לו, 

הא למדת שענוה גדולה מכולן )עבודה זרה כ ע"ב(. 



המשך  את  להסביר  אפשר  הנ"ל  לדברים  בהמשך 
בלשון  וקורבן  קורבן  בכל  התורה  מזכירה  בו  הפרשה 
"ָאָדם" ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם )ויקרא א, ב(, ואילו בקורבן מנחה 
ִמְנָחה לה' )שם  ָקְרַּבן  ַתְקִריב  ִּכי  מזכירה בלשון "ְוֶנֶפׁש" 

ב, א(. 
ונשאלת השאלה, מה החילוק, מדוע בשאר הקורבנות 

כתוב אדם, ואילו בקורבן מנחה כתוב נפש? 
אלא מסבירים רבותינו שאת קורבן המנחה היה מקריב 
העני שאין לו כסף מספיק כדי לקנות קורבנות, ולכן הוא 
הביא מנחה סולת לבית המקדש, ובאה התורה הקדושה 
פחות,  דבר  שמביא  מפני  בו  לזלזל  לנו  שאין  להורות 
הכתוב  עליו  ומעלה  ביכולתו,  שיש  מה  כל  זה  שהרי 
המרבה  שאחד  יתברך,  לפניו  נפשו  את  הקריב  כאילו 
ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים )מנחות פי"ג 

מי"א(.
מעשה  ה(  ג,  רבה  )ויקרא  המדרש  מביא  זה  ובעניין 
לפני  להקריב  סולת  של  קומץ  שהביאה  אחת  באלמנה 
ואומר:  עליה  מבזה  הכהן  והיה  המקדש,  בבית  הקב"ה 
"גברת, אין לך מה לעשות אלא להביא קומץ כה  קטן 
לפני ה'?" אמרה לו אותה אשה: "בבקשה תקריב לי את 
זה, זה מה  שיש לי בסה"כ", הסכים הכהן והקריב את 

הקומץ על גבי המזבח. 
תבוז  "אל  לו:  ואמרו  בחלום  כהן  לאותו  באו  בלילה 
לאותה אשה, חייך, בשמים העריכו אותה כאילו הקריבה 
ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן  את נפשה", שנאמר )ויקרא ב, א( 
ִּכי  "ְוֶנֶפׁש   אלא  נאמר,  לא  יקריב"  כי  "אדם  ִמְנָחה, 

ַתְקִריב..". 
אדם המתנהג בדרך ענווה והכנעה מרוצה ואהוב לפני 
ונכבד  גדול  דבר  להביא  ביכולתו  אין  אם  ואף  הקב"ה, 

לפני ה', הוא נשאר אהוב ורצוי לפניו.



הפורים  ימי  מעלת  גודל  את  ולהמחיש  להגדיר  כדי 
זאת  רבותינו  המשילו  מתקרבים  אנו  להם  הקדושים 
אחד  את  שלו  הסוסים  בעגלת  שהסיע  לעגלון  במשל 
ביקש  הגדולה  לעיר  שהגיעו  לאחר  העיירה,  מעשירי 
העשיר לעצור את העגלה ונכנס לאחת החנויות למכירת 
עטוף  כלוב  ובידו  יצא  דקות  כמה  לאחר  חיים,  בעלי 
את  ושאל  העגלון  הסתקרן  יקרים.  משי  ובדי  בקטיפות 

העשיר מה קנה, והשיב לו העשיר שקנה זמיר. 
העגלון אף פעם לא שמע ולא ידע מה זה זמיר, הוא 
שאל  קטנה,  ציפור  בסה"כ  וראה  הכלוב  בתוך  הסתכל 
את העשיר בכמה קנה את הציפור הזו והשיב לו העשיר 
שקנה זאת במאה זהובים! התפלא העגלון ותמה בליבו 

"מאה זהובים?" בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת 
קנה  הזו  הקטנה  הציפור  את  ואילו  קילו,  וחצי  שתיים 
בסכום כה גדול? מה כבר אפשר לאכול בה, תמה העגלון 

בליבו, בקושי יש בה בשר. 
אולם לאחר מכן עלה בדעתו של העגלון שמא אותם 
עשירים התחקו וטעמו כבר את כל המטעמים שבעולם 
הטוב  הטעם  הוא  הזו  הציפור  של  שהטעם  והחליטו 
והמשובח ביותר מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם 
שהגיע  ולאחר  העגלון,  אמר  הזו",  הציפור  של  הנפלא 
לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר. הזמין את 
הזמיר שיצאה  ציפור  את  לביתו, השוחט שחט  השוחט 

כשירה למהדרין. 
שמח העגלון וביקש מאשתו שתעשה מטעמים מאותו 
זמיר קטן, אך מסכנה האשה, היא מעולם לא הכינה עוף 
עשה  מה  זה.  עוף  של  וסוגו  טיבו  את  ידעה  ולא  זמיר 
הזמיר,  את  מבשלים  כיצד  ושאלו  לעשיר  הלך  העגלון, 

איזה תבלינים שמים ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
הזמיר?  את  לבשל  רוצה  "אתה  ושאל  העשיר  תמה 
שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, קניתי אותו לכבוד 
שישמיע  כדי  בביתי  שמתארחים  המכובדים  האורחים 
נהנים מהם,  ועליזים שבני אדם  להם צפצופים נחמדים 
נועד הזמיר-לזמר ולשמח בני אדם, אך בשום  לשם כך 

פנים ואופן אין מטרתו ויעודו בשביל לאוכלו.." 
השירים  )שיר  ִהִּגיַע  ַהָּזִמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
האדם  יכול  ובהם  הגיעו  הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב, 
לזמר לשבח לפאר ולרומם לבורא עולם, ולזכות למעלות 
גדולות ועצומות, אך עלול האדם במקום לזמר ולשבח 
"לשחוט את העוף"- לחשוב שתכלית הפורים זה אכילה 

ושתיית יין והשתכרות.. 
ימי  של  האמתית  התכלית  הפורים,  תכלית  זו  לא 
התוכן  ואת  הזמירות  את  לקיים  הוא  הקדושים  הפורים 
את  כז(-  ט,  )אסתר  ַהְּיהּוִדים  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  של  הפנימי 
התורה הקדושה מאהבה ומרצון )שבת פח ע"א וברש"י 
שם(. ]וידועה הקבלה מהחתם סופר שכל הזוכה ללמוד 
המגילה  לקריאת  לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הלימוד הזה  של 
חשוב ביותר, נכון צריך גם לרקוד ולשמוח, בוודאי, אך 
על האדם לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד 
זה  הרי  המרבה  וכל  זה,  קדוש  ביום  הקדושה  התורה 

משובח[. 
אמתית  שמחה  לשמוח  האדם  לזכות  יוכל  אז  ואו 
שתמלא את ליבו במשך כל השנה כולה, ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים 

ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהילים יט, ט(.
עוזו  שכינת  בגילוי  בקרוב  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
במהרה  בית המקדש  ובבניין  צדק  גואל  בביאת  יתברך, 

בימינו, אמן. 

ענוה גדולה מכולם

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

העמוד 
טעון 
גניזה



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
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3-3.5 חדרים
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ו'- ח' אדר ב' תשע"ו  16-18/03/16 203-6162228

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים

■




■




 ■




 ■




 ■



■





■




■




■





■






■





■








דלתון

■





■





■





■








■









■




■






wwwzlbrcom


■








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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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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אלעד
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בית שמש

בית חורון

ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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שבתות חתן/בר מצוה
לזוגות ומשפחות

אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

מבצע 
אמצע השבוע
590 & ללילה
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גליל מערבי
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מושב עלמה
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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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קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630



הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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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
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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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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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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לפרטים: אוצרות חיים 050-3131740/1 | 03-6880091
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חירום

תחבורה

 ■

 ■
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הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר

■
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■




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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לוח הדרושים הדתי-חרדי הותיק והגדול בישראל
 עם ניסיון של יותר מ-8 שנים

ועם יותר מ-4,000 משרות פנויות בכל רגע נתון

www.glatjobs.co.il 
לצפייה בכל המשרות:

מחפשים עבודה?
בואו והירשמו לגלאט ג’ובס

גלאטג'ובס
לוח הדרושים החרדי מס' 1

073-70-55-666

דרוש
נהג

אוטובוס/א.צ.ז

באזור גוש דן

052-5828130

נהג ציבורי זעיר 
למשרה מלאה / 

חלקית

סופר-שפע ברכת-השם
עומדת להפתח בימים הקרובים 

ברח' השלושה 35 בב"ב
דרושים מיידית:
 קופאים/יות 
 סדרנים/יות

 ומנהלי מחלקות
תנאים טובים למתאימים!
050-4128561
054-3442422
052-2267176


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




■





■








 




03-5795922

חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■





נתן: 053-5230211

 נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
 תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

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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dafnagmailcom
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yossibclcoil
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odedodedcpacoil
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drushimopticgmail

com



drushimeladgamil

com
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hayetrognetil
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korotgmailcom
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jobskidumpluscoil
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michalrightscentercoil

■


072-2222262

לאחרי פסח
מראיינים עכשיו! 
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o�cevatikimnet
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etgar
gmailcom
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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

■
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feigyzgmailcom
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דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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לפרטים נוספים ושליחת קו“ח עד לתאריך 23.3.16
לפקס‘: 03-5037873

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

■







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.

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!
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