
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 כ"ב באדר ב' תשע"ו   1/4/16 גיליון מס' 1164

בס"ד

תחנת מוניות חדשה הכי זולה בפ"ת
ת 

חנ
ת

ת שבת
שומר

TAXI המושבהTAXI המושבהTAXI המושבה

03-9-370-370 taxi.hmoshava@gmail.com
המבצע בהתאם לתקנון הנמצא בתחנה!

שירות אדיב ואמין  הסדרים עם מפעלים וחברות 

רכבים מ-4 נוסעים עד אוטובוסים

נסיעה 
לנתב"ג 

רק 89&

נסיעה 
מפ"ת לב"ב

רק 50-58&

לנהגי המוניות!
הצעה שאי אפשר 

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

הארץבכל משלוחיםשעות24

פרשת צו
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:32
19:31
19:32

18:35
18:18
18:15

זמני כניסת ויציאת השבת

פרשת שמיני - פרה
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:37
19:36
19:37

18:40
18:23
18:20

זמני כניסת ויציאת השבת

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

ללא קטניות
וללא חשש

שרויה

בני ברק: רחוב כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רחוב ירמיהו 23, 02-5388888 )מפגש האש( | פתח תקווה:  רח' העמל 50, 03-5789988

גם בפסח, המסעדה היהודית מציעה לכם תפריט
עשיר ומגוון, בכשרות המהודרת של הרב לנדא

טלפון: 03-5789999 שלוחה 9 | פקס: 03-5789977
הזדרזו להרשם!

24 שעות 
ביממה

גם מהטלפון 
הביתי

בפיקוח רבני 
הדוק

נדרשת  שהמדינה  הרפורמי  הכותל  לבג"ץ  המדינה  פרקליטות  תגובת 
את  "ראיתי  עיתונות:  לקו  דרעי    סערה  מחוללת  )רביעי(  היום  להגישה 
הפרקליטות  הממשלה  ראש  עם  הברור  הסיכום  למרות  חשכו.  ועיני  התגובה 
הלל  שיר  עם  הרפורמי  הכותל  הסדר  את  שמגבה  לבג"ץ  תגובה  הכינה 
בהשתתפותנו  שממשלה  מצב  שאין  הממשלה  לראש  "הבהרתי    למתווה" 
הבריאות  שר  מעריך  החורף  מושב  סיום  עם    מצב"  אין  עמדה,  כזו  תגיש 
לפוליטיקה בי"ס   / לפחות"  שנתיים  עוד  מעמד  תחזיק  "הממשלה  ליצמן: 

יו"ר ש"ס דרעי חשף את תגובת המדינה בבג"ץ הכותל והזהיר את נתניהו:

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%

03-5796643
פרסם ותתפרסם 

שלוחה 120

"אין מצב שממשלה שאנחנו חברים 
בה תתמוך בכותל רפורמי"

אלפים באירועי הפורים של האגף לחינוך תורני
אלפים השתתפו 

בלמעלה מ- 50 אירועי 
פורים שערך האגף 
לחינוך תורני בפתח 
תקווה בראשות הרב 
אליהו גינת / עמ' 8



בס"ד

072-2788-425

שבוע הבא
זה שלך!

חייגו
עכשיו
והצטרפו 
להגרלה

קנה 2 כרטיסים
השלישי חינם

N
G

עד 5 תשלומים • ניתן לתרום מכספי מעשר • ההגרלה בתאריך כ"ו אדר ב' תשע"ו

זוכי ההגרלות הקודמות:
הגרלה מס' 1 - תשע"ד

על רכב מפואר
הרב ש. לאבל -ירושלים

הגרלה מס' 2 - תשע"ה
על יחידת דיור בטבריה
הרב א. אלדד - בני ברק

הגרלה מס' 3 
על יחידת דיור בטבריה

תיערך בבהמ"ד צאנז
רח' דברי חיים 2 ירושלים 

בפיקוח מו"צ ופתוחה לציבור



 11 בפתח-תקוה        ח' באדר ב' תשע"ו 18/3/16
1 18.3.2016   ˆ   ידיעות פתח־תקוה1 ידיעות פתח־תקוה   ˆ   18.3.2016

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



משהו גדול עומד לקרוא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

החל מיום שישי, כ”ב באדר ב’ תשע"ו )1.4.2016( 
ניתן יהיה להשיג את עיתון "כל ישראל" 
בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | סיפור בהמשכים | פרסום | ביקורת מסעדות | 
מדור למשפחה החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | 

גרפולוגיה | סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-





בפתח-תקוה12 כ"ד באדר תש"ע 121//1   כ"ב באדר ב' תשע"ו 61/4/16 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, פישל רוזנפלד, יוחאי דנינו

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

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

 

האגף לתרבות תורנית קיים אירוע מרהיב 
לסיום "עונת הבקשות"  את האירוע 
כיבדו בנוכחותם הגר"ש עמאר רבה של 

ירושלים, הרה"ג מיכה הלוי, וכן ראש העיר 
ובכירים נוספים  באגף הציעו לגבאי בתי 
הכנסת נוספים המעוניינים לקיים אצלם את 
שירת הבקשות לפנות כבר עכשיו - לקראת 

הגר"ש עמאר רבה של י-ם, הרב מיכה הלוי רבה של פ"ת, אודי ויזנר, איציק דיעי, השנה הבאה
אבי בלושטיין, שמואל זלצר ופלטיאל אייזנטל באירוע )צילום: גבי בוטייל(

שומרים על המסורת

מאת: יעקב פלדמן

לתרבות  האגף  קיים  האחרונים  בימים 
ובניהולו  בלושטיין  אבי  בראשות  תורנית 
לסיום  מרהיב  קונצרט  זלצר,   שמואל  של 
"עונת הבקשות", שהתקיים באולם "הרקיע 

השביעי" סביב שולחנות ערוכים. 
חמו  בן  יוסף  הפייטן  הופיעו  בקונצרט, 
יחד  השחר"  "מאיר  הבקשות  ומקהלת 
בניהולו  אותנטית  אנדלוסית  תזמורת  עם 
שריקי  יוסי  המפורסם  הכנר  של  המוסיקלי 
בישראל  האנדלוסיות  התזמורות  סולן  ועם 

הטנור העולמי אמיל זריהן. 
האגף  בחסות  שהתקיים  הערב  את 
לתרבות תורנית כיבדו בנוכחותם את הערב 
שלמה  הרה"ג  הראשל"צ  הגדולים  הרבנים 
ירושלים  של  רבה  שליט"א  עמאר  משה 
תקווה.  פתח  של  רבה  הלוי  מיכה  והרה"ג 
וציינו  ושבחו את המארגנים   הודו  הרבנים 
את החשיבות של השמירה על שירת גדולי 
משוררי ספרד ועל ההקפדה למסורת מ"בית 

אבא".
המעמד  את  כיבדו  רבים  ציבור  אישי 
ברוורמן,  איציק  מר  העיר  ראש  ובראשם 
הנהלת  חבר  דיעי,  איציק  מר  מקומו  ממלא 
אבי  מר  תורנית  לתרבות  האגף  וראש  העיר 
זלצר  שמואל  מר  האגף  מנהל  בלושטיין 
אייזנטל  פלטיאל  מר  הדתית  המועצה  ראש 

ואישים נוספים.
כאמור, הקונצרט נערך לציון סיום סדרת 
הבקשות של חורף תשע"ו. מדובר בהמשך 
הרביעית  השנה  זו  שמתקיימת  מסורת  של 
"מאיר  הבקשות  מקהלת  ע"י  תקוה  בפתח 
השחר" בהדרכתו של יוסף בן חמו, במהלכה, 
מידי מוצאי שבת מתכנסת מקהלת הבקשות 
באחד מבתי הכנסת המרוקאיים בעיר פתח 
לפי  הבקשות",  "שירת  את  ומבצעת  תקווה 

מסורת מרוקו, מהספר "שיר ידידות".
של  סדרות  מ-20  בנוי  ידידות"  "שיר 
מפרשת  השבתות  לפי  המחולקות  שירים 
)בשנה  "זכור"  פרשת  עד  "בראשית" 
מעוברת, כמו השנה, 24 סדרות( כך שבכל 

שבת שרים סדרת שירים שונה. המשוררים 
ומקובלים  חכמים  היו  השירים  את  שכתבו 
ר'  נג'ארה,  ר' ישראל  מצפת ומספרד בהם: 
יהודה הלוי, ר' שלמה בן גבירול, ר' אברהם 
בן עזרא. וכן רבנים ותלמידי חכמים ממרוקו 
בהם-ר' דוד אלקיים ר' חיים עטר ועוד. תוכן 
תיאור  לקב"ה,  והלל  שבח  הוא  השירים 
ייסורי הגלות, תיאור הגעגועים לא"י, לבית 
על  מבוססים  השירים  ולמשיח.  המקדש 

הכתובים, מדרשי חז"ל ודברי קבלה. 
ותיקים  מפייטנים  מורכבת  המקהלה 
והסביבה  ברק  בני  תקוה,  פתח  תושבי 
אנדלוסית"  ל"פייטנות  המגמה  ומתלמידי 
המרכזי  הספר  "בית  במסגרת  הפועלת 
פועל בתמיכתה  לחזנות" פתח תקווה אשר 
לתרבות  האגף  דרך  תקוה  פתח  עיריית  של 
בלושטיין,  אבי  מר  של  בראשותו  תורנית 
חבר הנהלת העיר, ובניהולו של מר שמואל 
זלצר. השירה מתבצעת בפני עשרות אורחים 
ממתפללי בית הכנסת המארח ומפתח תקווה 
והסביבה שבאו ליהנות מהשירה ומהכיבוד.

מי  אקסול  לליאור  להודות  ביקשו  באגף 
שמרכז את כלל השבתות בעיר וסייע רבות 
להפקת הקונצרט, לגבאי בתי הכנסת השונים 
עבור האירוח החם והנעים במוצאי שבתות 
אלו. באגף הציעו לגבאי בתי הכנסת נוספים 
המעוניינים לקיים אצלם את שירת הבקשות 
מנת  על  תורנית  לתרבות  האגף  אל  לפנות 
להיכנס לרשימת בתי הכנסת הפוטנציאלים 
לשנה  בקשות  שירת  טבלת  את  כשיארגנו 

הבאה בעז"ה.
הבקשות  שירת  את  מלמד  חמו,  בן  יוסף 
ופיוטים נוספים במסגרת המגמה לפייטנות 
אנדלוסית בבית הספר המרכזי לחזנות פתח 
"ישורון"  אולפנת  במתחם  שפועל  תקווה 
בין השעות  בימי שלישי   17 בס  זליג  רחוב 
להצטרף  מוזמן  הציבור   .18:00-20:00

לחוג התלמידים. 
לחזנות  מגמה  גם  קיימת  הספר  בבית 
ברזני  רפאל  החזן  של  בהדרכתו  ירושלמית 

הי"ו.

החב"דניקים חילקו משלוחי מנות
בית חב"ד פתח תקווה חילק בפורים אלפי משלוחי מנות  שליח חב"ד לפ"ת הרב אשר דייטש: 
"השנה תוגברה הפעילות ובמיוחד לאור העובדה שהשנה היא שנת הקהל בה אנו מצווים להגביר 

פעילות המחזקת את ערכי האמונה בה' ובביאת המשיח"
מאת: מנדי כץ

דוכני   11 הקימו  חב"ד  בית  פעילי 
פורים ברחבי העיר בחג הפורים.

לכל  האפשרות  ניתנה  אלו  בדוכנים 
הפורים  מצוות  את  לקיים  ואחת  אחד 
מתנות  מנות,  משלוח  מגילה,  מקרא 

לאביונים ומשתה ושמחה.
אלפי  הפעילים  חילקו  אלו  בדוכנים 
המקבלים  את  והדריכו  מנות  משלוחי 
להחליף ביניהם את משלוחי המנות כדי 

לקיים את המצווה כהלכתה.

קניון  הגדול,  בקניון  הוקמו  הדוכנים 
גנים, יכין סנטר, מתחם אושר עד, המרכז 
המסחרי באם המושבות, שלום סנטר הדר 
נוספים  דוכנים   4 הוצבו  וכן  המושבות 

במסלול העדלידא.
הדוכן הכי פעיל היה בכיכר המייסדים 
שבו הוקם אוהל המגילה המסורתי שאליו 
הגיעו במשך היום מאות אנשים לשמוע 

מגילת אסתר.
אליעזר  הרב  הדוכנים  את  הפעילו 
נמרוד  הרב  טאבוך,  אילן  הרב  וייספיש, 
תלמידי  ועשרות  גנץ  חמדי  הרב  אדר, 

ישיבת חב"ד נתניה.
את אוהל המגילה הפעילו הרב בן ציון 
ישיבות חב"ד  תלמידי  עם  ביחד  פרידמן 
יעקב  של  בריכוזם  תקווה  בפתח  הגרים 

ושמואל ארונסון.
דייטש  אשר  הרב  לפ"ת  חב"ד  שליח 
המשתתפים  במספר  הגידול  עקב  מוסר 
ובמיוחד  הפעילות  תוגברה  בעדלידא 
הקהל  שנת  היא  שהשנה  העובדה  לאור 
בה אנו מצווים להגביר פעילות המחזקת 

פעילות חב"ד בפ"ת בפוריםאת ערכי האמונה בה' ובביאת המשיח.
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קונים 2 פחיות סימילאק למהדרין,
עונים נכון ומהר על 3 שאלות בנושא התפתחות בטל: 03-6060601

בכל יום זוכה חדש בערכת התפתחות יוקרתית

סימילאק למהדרין - להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות

טרמפולינה, תלת אופן, אוניברסיטה,
שולחן פעילות, מובייל ואוהל כדורים

*מימוש הפרס ברשת 'בייבי סטאר'

פרס
ראשון:

100 זוכים
בפחית סימילאק
למהדרין מתנה!

פרס
שני:

המבצע מתקיים בין התאריכים 20.3-7.4.2016 י' -כ"ח אדר ב'. לא כולל שישי שבת. יש לשמור את הוכחת הקנייה כתנאי לזכייה. זוכה 
יומי- מי שענה נכון והכי מהר באותו יום. בכפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכל יום 
זוכה 
חדש!

להתפתח עם
מבצע משמח

למהדרין
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מאת: יעקב פלדמן

פורים  באירועי  השבוע   במהלך  השתתפו  אלפים 
מוקדים,    25 ב-  השכונות   אגף  ע"י  ותוקצבו  שאורגנו 

במת"נסים, במועדונים, לילדים ולמבוגרים. 
גנים,  בהדר  שכונות:  במס'  התקיימו  האירועים 
אלון,  אחדות,  נפלאות,  שערים,  ורבר,  דדו,  יוספטל- 

מטלון ,תקומה ועוד.
בכל המוקדים הייתה השתתפות ערה במיוחד של קהל 
רב. במקומות רבים נערכה תחרות תחפושות מרהיבות 

נושאת פרסים, מה שהוסיף לאווירת החג. 
החל  אוכלוסייה,  של  רחב  מגוון  הקיפו  האירועים 
שזכו  העיר,  ברחבי  הזהב  גיל  למועדוני  ועד  מהילדים 
לחוות את שמחת החג בשיתוף אומנים, זמרים ורקדנים.
למשפחה,  הפנינג  אטרקציות,   - האירועים  יתר  בין 
סדנאות יצירה, הפקת רעשן, להטוטנים, קוסם, סטנדאפ, 
הכול כדי לשמח את  התושבים שבאו בהמוניהם לחוות  

את חווית החג. 
איציק  עו"ד  העיר  ראש  בנוכחותם  כיבדו  באירועים 
אגף  וראש  העיר  ראש  מ"מ  בוסו  אוריאל  ברוורמן, 

השכונות, אשר ברכו את הקהל הרחב בברכת החג.
יונה אמרוסי הודה לצוות האגף על  מנהל האגף מר 

הארגון והסיוע לכלל האירועים.

מאת: אהרן נצר

תשע"ו,  שנת  של  הפורים  ימי  את 
ישכחו  לא  תקווה  פתח  שתושבי  מסתבר 
בעוד שישנם חלק מאנשי  כך מהר...  כל 
הציבור שלקחו פסק זמן קצר להיות קצת 
הרי  אלו,  בימים  לפחות  המשפחה  עם 
ותרבות  לחינוך  באגף  הציבור  שנציגי 
ימי  בכל  השעון  סביב  ערכו  תורניים 
הציבור  לרווחת  שונים  אירועים  הפורים 

ולניצול הזמן המקסימלי בימים אלו. 
חוויתית  פעילות  כללה שלל  הפעילות 
לילדים  הצגות  ומגוונת,  עשירה 
ומבוגרים, מופעים, הקרנות לנשים, ערבי 
שירה ושמחה יהודית על טהרת הקודש, 
חידוני פורים ומופעים אומנותיים לנשים 

גולת  כאשר  מוחלטת,  בהפרדה  וגברים 
מאות  לימוד' של  'משמר  היתה  הכותרת 
אברכים שלמדו בכל העיר במשך כל ליל 
הצדיק'  'מרדכי  ישיבת  ולמחרתו  פורים 
ללמעלה  האגף  במימון  שהתקיימה 
משבע מאות מילדי העיר פ"ת, אשר עזבו 
של  האמיתית  לשמחה  ופנו  עיסוקם  את 

לימוד תורה ביום חשוב זה.
אליהו  הרב  תורני  לחינוך  האגף  יו"ר 
ביד  כל האירועים  הי"ו, שפיקד על  גינת 
רמה ואתו מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו 
הי"ו כמו גם יו"ר אגף הרווחה הרב אשר 
האירועים  כל  בין  התרוצצו  הי"ו,  שוקר 
בברכת  התושבים  את  ובירכו  שהתקיימו 

פורים שמח. 
באירועים  בנאומו  הדגיש  גינת  הרב 

את שיתוף הפעולה המלא של ראש העיר 
אשר  הי"ו  ברוורמן  איציק  עו"ד  הנכבד 
בעיר  התורני  לציבור  אוהב  בלב  מסייע 
של  לטובתם  תקציבים  להעברת  ודואג 

הציבור הדתי והחרדי בעיר. 
בהכנת  השנה  שהיה  והארגון  "הסדר 
האירועים לא היה לו אח ורע", אמר הרב 
עכשיו  כבר  נערכים  "אנו  גינת.  אליהו 
לקראת המעמד הגדול של ברכת האילנות 
ביום ראשון ב' בניסן בהשתתפות אלפים 
באוטובוסים  שייצאו  העיר,  מתושבי 
ובנוסף  לצפון  הצהרים  בשעת  מאורגנים 
קברות  על  מיוחדת  תפילה  תתקיים  לכך 
צפת  בעמוקה  טמונים  אשר  הצדיקים 

ומירון". 

שלל אטרקציות 
לפורים במתנ"סי העיר

אלפים באירועי הפורים 
של האגף לחינוך תורני

אלפים השתתפו בלמעלה 
מ- 50 אירועי פורים שערך 
האגף לחינוך תורני בפתח 
תקווה בראשות הרב אליהו 
גינת  הרב אליהו גינת: 
"הסדר והארגון שהיה 
השנה בהכנת האירועים 

לא היה לו אח ורע"

המוני תושבי פתח תקווה השתתפו 
בשלל אירועי פורים באגף 

השכונות  האירועים התקיימו 
ב-25 מוקדים ברחבי העיר

כולם מלמדים אותך ייעוץ... 

 אנחנו 
עושים ממך 

יועץ!

בס”ד

היחידה ללימודי תעודה

בעז”ה ממשיכה ההרשמה ללימודי “תעודה” במסלולים: 

• ייעוץ נישואין ומשפחה
• הנחיית הורים וחינוך ילדים
• הדרכת חתנים • הדרכת כלות

בין המרצים המובילים בקורס: 
הרב שמחה כהן שליט”א  

הרב זאב מנדלסון שליט”א | הרב אבינועם יצהרי שליט”א
יעקב ארנברג נ”י, פסיכותרפיסט, ועוד...

הרבנית טובה הניג תחי’ | הרבנית אסתר רבקה טולידאנו תחי’
הגב’ הניה שוורץ תחי’ | ד”ר חנה קטן תחי’  

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

“ שליחות” לפרנסה!ביחד נהפוך 

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
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תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
ישיר

לפי דרישת הלקוח במגשיםהכל טרי יום יום, ארוז ומחולק 

 מחלקה חדשה
של בשר

טרי

זריזים מקדימים הזמנות לפסח

 רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5
חנייה בשפע! שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-11:30

קרטון עופות 
 ‘שארית ישראל’ )של הרב

שוורץ( /רובין

)מחולק לפי דרישות הלקוח(  29.90 & לקילו 

חזה עוף/שניצל 
‘שארית ישראל’ 

44.90 & לקילו

כרעיים קפוא 
‘שארית ישראל’/רובין 

30.90 & לקילו

3 רולדה דג אושן 100&
3 רולדה דג קירשנבאום 89.90&

 קרטון עופות
‘בד”צ’, העדה החרדית 

34.90 & לקילו 
)מחולק לפי דרישות הלקוח(

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל

מבחר נקניקיות בכשרות רובין, קבב המבורגר, קישקע אמיתי/לא אמיתי חזה הודו ממולא רובין, כרובית, ברוקולי, תרד של בודק, גידים של רובין, 
ובקר טרי של רובין

   & 23.90
עוף שלם קפוא שארית ישראל 

& 25.90
 עוף מחולק קפוא שארית ישראל 

hy036167775@gmail.com- ניתן להזמין במייל
משלוחים כל יום לפתח תקווה

ת 
חנו

ה

ה 
שר

כ

לפסח
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ראש העיר פ"ת קיבל משר החינוך נפתלי בנט את "פרס החינוך 
היישובי" לשנת תשע"ה   בין השאר צוינו לשבח המעורבות 
והתמיכה האישית של ראש העיר ושל מינהל החינוך היישובי 
במינהל החינוך, וכן הפעלת מסגרות ופעילויות חינוכיות כמו 

חינוך בלתי פורמלי, פנאי וספורט סביב השעון

פ"ת קיבלה את "פרס 
החינוך הרשותי"

חמישה נפגעים בתום 
מרדף משטרתי

מאת: אהרן נצר
 

בירושלים,  דן  במלון  התקיים  השבוע 
לשנת  היישובי  החינוך  פרס  הענקת  טקס 
הפרס  הזוכות.  לרשויות   2015 תשע"ה 
הוענק ע"י שר החינוך נפתלי בנט ומנכ"לית 
איציק  העיר  לראש  כהן,  מיכל  המשרד 
ברוורמן, רמי הופנברג מנהל מינהל החינוך 

ואנשי משרדו.
הרשויות   5 בין  היא,  תקוה  פתח  העיר 
הצטיינותה  בגין  וזאת  בפרס  השנה  שזכו 

בתחומים הבאים:
אחריות – מעורבות ותמיכה אישית של 
היישובי  החינוך  מינהל  ושל  הרות  ראש 
במינהל החינוך, ובביצוע תוכניות העבודה 

המוסדיות.
מסגרות  הפעלת   – לשעון  מסביב  חינוך 
בלתי  חינוך  כמו  חינוכיות  ופעילויות 
פורמלי, פנאי וספורט, תנועות נוער, ספריות 

- השאלה ועיון, טקסים ברשות ועוד.
אוכלוסיות  עבור  הכלה-  תוכניות  ביצוע 
עולים  זה  ובכלל  ייחודים  צרכים  בעלות 
חינוך  בחוק  נכללות  שאינן  ואוכלוסיות 
הוא  "האחר  בנושא  יזמות  וקידום  חובה, 

אני".
לימודיים  ביצוע תוכניות לקידום הישגים 
לאיתור  נשירה,  למניעת  פערים,  לצמצום 
במוקדי  ולטיפול  בסיכון  נוער  ושיקום 

אלימות.

ביצוע יזמות חדשניות וקידום של פדגוגיה 
חדשנית, למידה משמעותית ותוכנית בנושאי 

מדע וטכנולוגיה בכל שכבות הגיל.
דברים  נשא  ברוורמן  איציק  העיר  ראש 
"ראשי  ואמר  הזוכות  הרשויות  ראשי  בשם 
החיים  תחומי  בכל  כמעט  עוסקים  הרשויות 
ביותר  החשוב  התחום  אבל  התושבים,  של 
הדבר  הם  הילדים  החינוך.   - ספק  ללא  הוא 
היקר ביותר שיש לנו ואך טבעי שהם במרכז 
אבל  בהווה.  שלנו  בעשייה  הלב  תשומת 
ראשי  שלנו,  ההזדמנות  גם  הוא  החינוך 
על  משמעותית  השפעה  להשפיע  הרשויות, 
ושל  הישוב  של  עתידו  הילדים,  של  העתיד 

החברה הישראלית כולה".

ברוורמן מקבל את האות

חמישה פצועים, ביניהם שני שוטרים שנפצעו בינוני ואזרחית 
שנפצעה קשה, בתאונת דרכים במחלף מורשה במהלך מרדף 

משטרתי אחר רכב חשוד

מאת: אהרן נצר

שוטרים,  שני  ביניהם  נפגעים,  חמישה 
בתאונה קשה שאירעה ביום ראשון בין כלי 

רכב לניידת משטרה בתום מרדף משטרתי.
מרחב  למד''א  נמסר   10:20 לשעה  סמוך 
ממחלף   4 בכביש  דרכים  תאונת  על  ירקון 
מורשה לכיוון דרום. חובשים ופאראמדיקים 
טיפול  עניקו  למקום  שהוזעקו  מד''א  של 
רפואי ופינו לבי''ח בלינסון חמישה נפגעים, 
אשר  קשה  שנפצעה   ,  40 כבת  בהם אישה, 
סבלה מחבלת ראש ופונתה כשהיא מורדמת 
ומונשמת. כמו כן, שני פצועים בינוני ושניים 

קל.
שטיפל  חדד  אביחי  במד''א  פאראמדיק 
דרכים  בתאונת  ''מדובר  סיפר:  בפצועים 
קשה, בשולי הכביש עמדו שני רכבים, באחד 
מהרכבים ישבה אישה כבת 40 במצב קשה 
רפואי  טיפול  לה  הענקנו  ראש,  חבלת  עם 
ראשוני בשטח ופינינו אותה לבי''ח בלינסון 
עם  יחד  ומונשמת  מורדמת  כשהיא  הסמוך 
גבר כבן 55 שהיה איתה ברכב ונפצע בגפיים 
באורח בינוני. ברכב השני נפצעו שני גברים, 

צעיר כבן 25 שפונה גם הוא לבי''ח בלינסון 
ראש  מחבלת  סובל  כשהוא  בינוני  במצב 

וחזה ופצוע קל שפונה לבי''ח השרון".
מפרטים ראשונים עולה כי במהלך פעילות 
באזור  המשטרה  של  פשיעה  למניעת  יזומה 
גבעת שמואל, הבחינו השוטרים ברכב חשוד 
השוטרים  לעצור.  לקריאתם  נענה  לא  אשר 
מספר  כרזו  הרכב,  אחר  במרדף  החלו  אשר 
אשר  המרדף  במהלך  לעצור.  לרכב  פעמים 
הגיע לכביש 4, באזור מחלף אם המושבות, 
החל הרכב החשוד לנסוע כנגד כיוון התנועה. 
בין  הדרכים  תאונת  אירעה  המרדף  במהלך 
היה  לא  אשר  אזרחי  לרכב  המשטרה  ניידת 

קשור לאירוע.
נסיבות  של  ראשונית  מבדיקה  עולה  עוד 
המיעוטים,  בני  נהגו  שבו  הרכב  כי  האירוע 
ופרצו  לעצור  השוטרים  לקריאת  נענו  שלא 
אלא  לנוהגים  שייך  לא  משטרתי,  מחסום 
שייך לתושבת מזרח ירושלים שתחקר לגבי 
מעורבותה באירוע. הנהג הבורח )תושב בית 
למשטרה  עצמו  את  הסגיר   )64 יליד  לחם, 

לפני זמן קצר ונלקח להמשך חקירה.

ועדת מהדרין תנובה

בתוכנית
 דברי פתיחה

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה 
 שיעורי פתיחה 

יושבי ראש ועדת מהדרין תנובה:
הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות

 הגאון רבי יעקב מאיר שטרן,  מו"צ בבי"ד זכרון מאיר
 וחבר הבד"צ דקריית ויזניץ

מרצה אורח
OU הרב מנחם דוב גנק, ראש מערך הכשרות

 בישול ישראל בתעשיית המזון המודרנית –
שאלות הלכתיות ופתרונות חדשניים 

הרב משה כץ, ארגון כושרות
צבעי מאכל – היבטי כשרות 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
מחלבת תל יוסף החדשה – טכנולוגיה חדישה וכשרות

הרב דוד טהרני, רב פוסק בד"צ "יורה דעה"
טכנולוגיה בשרות הכשרות

דברי סיום
 הרב פנחס ליבוש פדווא,  ועדת מהדרין תנובה, 

חבר ביה"ד לענייני כשרות בד"צ מחזיקי הדת

 מנחים
מנחה הכנס: 

הרב אברהם שלזינגר, מפקח ועדת מהדרין

מנחה שו"ת עם חברי ועדת מהדרין:
הרב יוסי שטיינברגר, מומחה לכשרות, מפקח כשרות בכיר בתנובה

שו"ת הלכתי עם חברי ועדת מהדרין
 הרבנים הגאונים שליט״א

משיבים לשאלות הלכתיות בנושא תעשיית החלב
הרב מרדכי גרוס, הרב יעקב מאיר שטרן,

הרב עמרם אדרעי, הרב אברהם י. הורווויץ,
הרב דוב לנדאו, הרב יוסף מרדכי זילבר )יועץ חומרי גלם ועדת מהדרין(

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
דברי פתיחה: הרב דוב לנדאו

 שעת סיום משוערת: 14:30
 ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי ועדת מהדרין

 בנושאים הקשורים  לתעשיית החלב.
 את השאלות ניתן לשלוח בפקס: 03-6133699

elad@go-bsd.co.il :או  בדוא"ל 
 שאלות ותשובות יוצגו וייענו

ע"י חברי ועדת מהדרין במהלך הכנס.

הכנס השנתי החמישי 
 יוקדש השנה למכלול סוגיות בנושא 

כשרות וחדשנות - היבטים הלכתיים בתעשיית החלב 
יתקיים אי״ה ביום שני, ג‘ ניסן תשע“ו )11 באפריל( 

 החל משעה 09:30, במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז( רח‘ פינס 4, ירושלים

 אישור השתתפות
 טלפון 03-6133555 שלוחה 844 בימים א – ה, בשעות  09:00-17:00

elad@go-bsd.co.il | 03-6133699 :פקס
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ע"י  נעצרו  אנשים  מספר  שהסתבך:  המבצע 
החותים בתימן, ביניהם יהודי מהקהילה התימנית, 
בעקבות ספר תורה עתיק שהוברח מתימן לישראל, 
כך   - לארץ  שהגיעו  חדשים  עולים   17 עם  יחד 

פרסם המגזין היהודי - בריטי "ג'ואיש כרוניקל".
עם  העולים  של  תמונות  של  פרסומם  בעקבות 
ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם ספר תורה 
עתיק, החלו החותים בחקירה ובמעצרים בעקבות 
הברחת ספר תורה העתיק בן מאות שנים, שהוגדר 

"רכוש של העם התימני".
בין העצורים ישנו גם גורם בכיר שעובד בנמל 

התעופה שבצנעא.
העלייה  במשרד  בכירים  מתחו  כך  בעקבות 
התמונות  פרסום  על  חריפה  ביקורת  והקליטה 
של הסוכנות היהודית ואמרו כי פרסום התמונות 

למאמצי  נזק  גרם  היהודים  של  עליתם  ודבר 
מסכן  "הפרסום  בעולם:  סיכון  ממוקדי  העלייה 
הגורמים  ואת  בתימן  שנשארו  היהודים  את 
שבגלל  "הזוי  כי  הוסיפו  עוד  בנושא".  העוסקים 
המרדף אחר קרדיטים פוגעים בפעילות העלייה. 
ובדרכים  ממקומות  עלייה  מתקיימת  העת  כל 
גורמה  הנוכחית  החשיפה  להן.  יפה  שהשתיקה 

לנזק ולמעצרים".
מהסוכנות היהודית נמסר כתגובה כי "הפרסום 
הגורמים  עם  וקפדני  מלא  תיאום  תוך  נעשה 

המוסמכים ותוך התחשבות בכללי הצנזורה".
מורכב  במבצע  נעשתה  היהודים  של  בריחתם 
דרך שתי מדינות שאחת מהם היא ירדן. גם בירדן 
הגיב:  והממשל  נגד  בעיתונות  גורמים  צוטטו 
לנוסעים  מתייחס  ירדן  למדינת  הכניסה  "אישורי 

כאזרחי תימן, מבלי לבחון את הדת שלהם".

אחד מחברי הקהילה היהודית שנותרו בתימן נעצר, בעקבות המבצע להעלאת 17 היהודים 
בשבוע שעבר לישראל 

יהודי נעצר בתימן בעקבות 
הברחת ספר תורה לישראל

הס"ת שגרם למעצרים )צילום: חיים צח, לע"מ(

מס' המקומות מוגבל!

בס"ד

הנחה 
למקדימים 

להרשם!

הקורסים 
נפתחים 

מיד לאחר 
הפסח!

מרכז לימודי חרדי המוביל
בלימודי ייעוץ וטיפול

קורסים נפרדים לנשים וגברים
בבני ברק וירושלים

אם הינך יודע/ת להקשיב ולתת עצה טובה
זו ההזדמנות להיות יועץ רב תחומי

ולהפוך את הכישורים למקצוע מכובד ומפרנס

מרכז הישגים-

i n f o @ h e s s e g i m . c o m  |  w w w . h e s s e g i m . c o m

ייעוץ נישואין   
פסיכותרפיה   
הנחיית הורים  

צעד קטן לעתיד מקצועי גדול
כינרת 15, בני ברק | החלוץ 47, ירושלים

מרכז רב תחומי לייעוץ, טיפול ולימודיםטל' 03-6525244

רי
שא

 ב
יה

ופ
צ

 מימון לאנשי קבע וגימלאים ממשרד הבטחון



שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בריך מס‘ 517 לקוח: מייפל. שם העבודה: מודעת קיץ תאריך: 29.3.16

בס“ד

אירוע אישי עד 600 איש!

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

www.maple-g.co.il

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!

כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל – כבר יש לנו 'קבלות'...
גן ארועים, אבל בעיר.

גן טרופי באמצע המדינה,
כשר חלק למהדרין כל השנה.

אחרי עשרות אירועים מושקעים
ואלפי אורחים מרוצים,

מייפל, הפך בס"ד לסיפור הצלחה. 

עם 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.

קו עיתונות

חדש
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פיגוע  עוד  כמו  נראה  היה  זה  בתחילה 
אפילו  ואולי  דאעש  בהשראת  אולי  טרור, 
שעברו  ככל  אבל  דאעש,  מחבלי  ידי  על 
מסיפורי  באחד  שמדובר  התברר  השעות 
התעופה  ענף  שידע  מוזרים  הכי  החטיפה 

בשנים האחרונות. 
מצרי- פרופסור  סמאחה,  איבראהים 
מאוניברסיטת  לווטרינריה  אמריקני 
התעופה  חברת  של  מטוס  חטף  אטלנטה, 
בדרכו  שהיה   EgyptAir המצרית 
הטייס  את  ואילץ  לקהיר,  מאלכסנדריה 
להנחית אותו בלרנקה שבקפריסין. כשנחתו 
אישיות  דרישות  של  שורה  דרש  הוא 

הקשורים לעניינים משפחתיים במשפחתו.
המחלקה  כראש  המכהן  סמאחה, 
אטלנטה,  באוניברסיטת  המזון  לבריאות 
הטייס  על  מאיים  את המטוס כשהוא  חטף 
לכאורה,  עליו  שיש  נפץ  חגורת  שיפוצץ 
בנמל  חשש  של  אחדות  שעות  אחרי  אבל 
ברשותו  אין  כי  הסתמן  בלרנקה  התעופה 
חגורת נפץ, ומרגע לרגע התברר כי למרות 

החשש - לחטיפה אין קשר לטרור. 
המטוס שנחטף הוא מטוס איירבאס מדגם 
A-320, והיו עליו 88 נוסעים ואנשי צוות. 
לפי הדיווחים החוטף ביקש גם מקלט מדיני 
היתה  אכן  האם  ברור  לא  אבל  בקפריסין, 
דרישה שכזו. בתקשורת הקפריסאית דיווחו 
אישיים"  "עניינים  כנראה  יש  לחוטף  כי 

בקפריסין, וכי אשתו לשעבר גרה שם.
משא  בעקבות   ,10:00 השעה  בסביבות 
כי  המצרית  התעופה  חברת  טענה  ומתן, 
החוטף שחרר כמעט את כל יושבי המטוס, 
הצוות  אנשי  את  רק  ערובה  כבני  והשאיר 
קפריסאי  מקור  זרים.  אזרחים  וארבעה 
נוסעים   20-15 לפחות  כי  טען  זאת  לעומת 

ואנשי צוות עדיין נמצאים עליו. 
היו  המריא  כשהמטוס  הידוע,  ככל 
בנוסעים עשרה אמריקנים ושמונה בריטים. 

לטוס  מהטייס  בתחילה  דרש  החוטף 
לטורקיה, אבל משהוסבר לו שאין די דלק 
נמל  - הוא הסכים שיונחת בקפריסין.  לכך 

התעופה בלרנקה נסגר להמראות ונחיתות.
מדובר בטיסה 181 של החברה המצרית. 
הפיקוח  מגדל  עם  קשר  יצר  החוטף 
מגיע  הוא  כי  והודיע  ב-8:30  הקפריסאי 
לטיפול  מיוחד  צוות  בלרנקה.  לנחות 
גורמים  התעופה.  לשדה  הוזעק  באירוע 
שצוטטו  בקהיר,  התעופה  בנמל  בכירים 
א-סאבע",  "אל-יום  המצרי  העיתון  באתר 
אבד  לאחר שהמריא  כחצי שעה  כי  אישרו 

הקשר עם המטוס.
בישראל  הוקפצו  אף  החטיפה  בעקבות 
מחשש  האוויר  חיל  של  קרב  מטוסי 
שיחדור למרחב האווירי, אולם הם הוחזרו 
לבסיסיהם תוך זמן קצר. מטוסי הקרב שהו 
באוויר כ-20 דקות, וכשמטוס הנוסעים נחת 
למרחב  שיחדור  החשש  והוסר  בלרנקה 

האווירי של ישראל - הם שבו לבסיסים.
חטיפת המטוס מגיעה בתקופה ביטחונית 
איומי  עם  שמתמודדת  במצרים,  קשה 
מאז  יציבות  חוסר  ועם  הקיצוני  האיסלאם 
המהפכה שבה הודח הנשיא חוסני מובארק 
תסיסה  עם  מתמודדת  מצרים   .2011 בשנת 
המוסלמים,  האחים  תומכי  של  פנימית 
שהודחה  האיסלאמיסטית  התנועה 
איום  עם  לכך  ובנוסף  ב-2013,  מהשלטון 
סיני  האי  בחצי  מאוד  שהתבסס  דאעש 
נגד  וחטיפות  פיגועים  שלל  משם  ומוציא 
מטרות מצריות וזרות. בסוף השנה שעברה 
נוסעים  נטל הארגון אחריות להפלת מטוס 
יותר  נהרגו  שבו  אסון  סיני,  בשמי  רוסי 

מ-200 בני אדם
אחר  בשעת  חרדה,  של  שעות  אחרי 
וכל  נעצר  המצרי  המטוס  חוטף  הצהרים, 
הנוסעים שוחררו, כך הודיע דובר ממשלת 
המטוס  מן  יצא  עצמו  החוטף  קפריסין. 
כשידיו באוויר, ומיד נעצר על ידי הממשלה 

המקומית.

אזרח מצרי עלה אתמול )ג'( על מטוס באלכסנדריה 
שבמצרים - ובמהלך הטיסה טען כי יש עליו חגורת 
נפץ, והשתלט על מטוס שהיה בדרכו לקהיר ועליו 

עשרות נוסעים ואנשי צוות  המטוס שינה את מסלולו 
בהוראת החוטף, ונחת בלרנקה שבקפריסין  אחרי 

שעות של מתח, החוטף יצא מן המטוס כשידיו באוויר, 
לאחר שכל עשרות החטופים שוחררו

שוחררו כל חטופי 
המטוס המצרי

אחרי שעות של חרדה

נוסעי המטוס 
יורדים ממנו, 

בקפריסין

חניכי הישיבות 
רח’ מוסטבוי 11

10:00-13:00

 יוצאי חברון
 רח’ הרז”ה

 שכו’ יוצאי חברון 
11:00-14:00

מנין בני תורה
רח’ רוטשילד 87 

 9:30-13:00 

פני יהושע 
רח’ שאול המלך 

שכ’ יוספטל
10:00-13:00

הדר מנחם-חב”ד
רח’  חנה רובינא 21-23

8:30-14:15 

מרבה תורה 
רח’ סיגליות 8 

10:00-13:00

דרך החיים 
רח’ רבי יהודה הנשיא 47 

18:20

טרופ 
רח’ החמישה 8 

10:00-13:30

תפארת ישראל
רח’ צלח שלום 

פינת סמטת הרב עבודי

10:00-13:00

חסד לאברהם
רח’  ישראל ישעיהו 10 

10:00-13:00 

אמרי יוסף 
רח’ דובנוב 8 

 9:30-13:00
17:00-20:00 

אוהל רחל 
רח’ ירקונים 18 

10:00-13:00

מנחת יהודה
רח’ רבי יהודה הנשיא 20 

10:00-13:00

בית יוסף
רח’ ירקונים 22 
 10:00-13:30 

מאור יהודה 
רח’ קלאוזנר 13

10:30-13:00 

משכן יונה 
רח’ נחלת צבי 20

20:00-23:00

תהילות ד’
רח’ מנחם בגין 24

10:00-13:00

אהבת ישראל 
 רח’ השושנים 8 

 9:30-13:00
17:00-20:00  

אור ישראל 
רח’ יבנה 2 יוספטל

10:00-13:15 

ברכת משה 
רח’ החמישה 8 
10:00 - 13:00

חסד ואמת 
רח’ רמז 54 
10:00-13:00

אהבת אחים 
רח’ שמואל הנגיד 4 

 10:00-13:30 

אבי עזרי
רח’ ארלוזורוב 3 

10:00-13:00 
16:30-19:00  

חזון יוסף
רח’  רבי יהודה הנשיא 47 

10:00 - 13:00

במהלך חודש ניסן
ישיבות בין הזמנים בכל רחבי העיר

יש להתעדכן אצל הרכזים על גובה המילגה 
הניתנת לבחורי הישיבות הקטנות והגדולות.
----------------------------------------

בחלק מישיבות בין הזמנים יינתנו שיעורים ע"י 
ראשי ישיבות מכובדים. יש לעקוב אחר הפרסומים.

כל בחור שנרשם לישיבת בין הזמנים  זכאי להיכנס 

להגרלה מיידית 

רכזי ישיבות בין הזמנים המעונינים בסיוע חלקי לתפעול ישיבות בין הזמנים, יש להגיש בקשה בדחיפות למס' פקס: 03-9074486

אשר תתקיים אי"ה ביום ראשון ט' בניסן תשע"ו  בהיכל התרבות הגדול בפ"ת בשעה 18:00 
ניתן לקבל כרטיס כניסה לאירוע+כרטיס הגרלה מרכז ישיבת בין הזמנים במקום

רק בחור שנוכח יכול להשתתף בהגרלה.

פרס ראשון:

פרס שני:

פרס רביעי:

פרס שלישי:

פרס חמישי:

צימר 
משפחתי 

במירון 
עד 5 נפשות

 לשבת 
שלימה. 

שובר 
לרכישת 

כובע 
יוקרתי.

 ₪ 750
במזומן. 

שובר 
לרכישת 
חליפה 
לחג. 

תלוש 
לרכישת 
ספרים 
בגובה 
.₪ 400

עו”ד איציק ברוורמן ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

מישקולץ 
רחוב סלנט 8

8:15 בבוקר עד 12:00



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

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | 
בכפוף לתקנון המבצע תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית 

ERN למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

חדש!
36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי אגודת 
ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

גלגל המתנות הענק!
חג ב-

אבק
אב 

שו

מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

סר
יק

מ

אי
ת

ו-
 ד

ור
תנ

מכונת כביסה

קונים ב-999 ₪ ומעלה ומרוויחים פעמיים: 
גם במחיר משתלם וגם בסיבוב של גלגל המתנות

3,000 פרסים. כל סיבוב זוכה!



בפתח-תקוה16        כ"ב באדר ב' תשע"ו 121/4/16

מאת: חיים רייך

ברציפות,  התשיעית  בפעם  השנה,  גם 
יצא לדרך 'אוטובוס החסד' בשיתוף חברת 

'דן' וארגון חסדי נעמי. 
אלפי  נאספים  החסד  מבצע  במסגרת 

משלוחי מנות לטובת נזקקים וחולים.
בחברת דן מברכים על ההצלחה ואומרים 
כי חשוב להמשיך במסורת הזו אשר משנה 

לשנה מניעה יותר ויותר אנשים לפעולה.
גם השנה האוטובוס יצא לרחובות העיר 
ומאובזר  מקושט  כשהוא  תרועה  בקול 
ענק,  לבובות  מחופשים  במתנדבים  ועמוס 
בשמחה  והילדים  התושבים  את  שהפעילו 

וריקודים וסייעו בגיוס מוצרי מזון. 

מוצרים,  אלפי  נאספו  באוטובוס 
וארזו  הסחורה  כל  את  מיינו  מתנדבים 
אותה בעבור המשפחות הנזקקות והחולים 

הנצרכים. 
מברך  כהן,  יוסף  הרב  נעמי  חסדי  יו"ר 
הברוכה:  היוזמה  על  "דן"  חברת  את 
"זוהי ברכה גדולה עבור הנזקקים. היוזמה 
המבורכת הזו מחברת בין רצונם הטוב של 
והולך  הגובר  הביקוש  ובין  לתת  האנשים 

מצד הנזקקים.
ההירתמות  על  דן  לחברת  מודה  "אני 
הרבים  למתנדבים  ומודה  העקביות,  ועל 
שמאפשרים את הפעילות הברוכה. כמו כן, 
הערכה רבה לציבור הרחב שהגיע והשתתף 

בתרומה".

ההגרלה הגדולה 
על יחידת הדיור 
רשת כוללי 'מבצר התורה' דחסידי צאנז: הגרלה ענקית 

  על יחידת שלושה חדרים עם גינה רחבת ידיים
רשת הכוללים 'מבצר התורה' - כולל האברכים הוותיק 
של חסידי צאנז בעיר הקודש והמקדש, נוסדה לפני 
למעלה משלושה עשורים, ופרסה בשנים האחרונות 

את מצודתה אף על כוללי האברכים בערים בית שמש 
ובקרית צאנז החדשה בטבריה 

הצלחה חסרת תקדים ל"אוטובוס 
החסד" של 'דן' ו'חסדי נעמי'

"אוטובוס החס"ד הופעל בשבועות האחרונים על ידי 
חברת 'דן' וארגון החסד 'חסדי נעמי'  במהלך ימי 

המבצע אלפי משלוחי מנות נתרמו על ידי תושבי העיר 
לנזקקים וחולים

מאת: יעקב פלדמן

הגרלה מיוחדת לתומכי התורה, תתקיים 
תרומת  ירימו  אשר  אלה  מבין  בקרוב 
התורה'  'מבצר  כוללי  רשת  למען  הקודש 
אברכים  מאות  הוגים  בהם  צאנז,  דחסידי 
על תלמודם ומדי שנה יוצאים בעלי הוראה 

מבין כותלי בית המדרש.
כולל   - התורה'  'מבצר  הכוללים  רשת 
בעיר  צאנז  חסידי  של  הוותיק  האברכים 
למעלה  לפני  נוסדה  והמקדש,  הקודש 
משלושה עשורים, ופרסה בשנים האחרונות 
את מצודתה אף על כוללי האברכים בערים 
בטבריה,  החדשה  צאנז  ובקרית  בית שמש 
קרוב  לומדים  הכוללים  היכלי  בכל  כאשר 
אשר  תורה,  עמלי  אברכים  מאות  לשלוש 
ולעבודת  ללימוד  כימים  לילות  שמיים 
המכובדות  המלגות  בזכות  הקודש 

המוענקות מדי חודש בחודש.
של  שם  הכוללים  רשת  לה  קנתה  כך 
כשרבנים  ותלמידיהון',  לרבנן  היוצר  'בית 

במקהלות  פאר  המכהנים  מומחים  ודיינים 
מבין  יוצאים  ואתר  אתר  בכל  די  הקודש 

שורות הכולל.
לצד  הכוללים  מנהלי  מקיימים  כן  כמו 
לחלוקת  חסד  מפעלי  התלמוד,  היכלי 
פסחים,  בערבי  בשפע  דפסחא'  'קמחא 
ומלגות מכובדות למעוטי יכולת בכל ערבי 
החגים, וכן 'קרן ברכה באהליכם' המהווה 
עזר ליולדות להיות לעזר ולאחיסמך לעמלי 

התורה בשעת שמחתם.
ההזדמנות  את  מעניקה  הכוללים  רשת 
חלק  להיות  ולזכות  לבוא  דכפין  לכל 
מהחזקת מפעלי תורה אדירים אלה, כאשר 
התורה  החזקת  של  העצומה  הזכות  מלבד 
הקדושה בדור עני זה, נכנסים הם לגורל על 
יחידת שלושה חדרים עם גינה רחבת ידיים 
הצופה לכינרת, בקרית צאנז טבריה עילית.

הגדולה  ובזכייה  בהגרלה  ההשתתפות 
של החזקת התורה, היא לכל התורם סכום 
חד פעמי של 200 ₪ עד 5 תשלומים בטל' 

.072-2788425

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

נסיעה טובה!

זמני נסיעות - מודיעין עילית – פתח תקווה
קיץ תשע"ו

מוצ"ששישיאיסוף/פיזורמוצאמס' קו

21:50  21:20אינו פועללקרית ספרמפתח תקווהקו 872

קו 882
22:10  14:4521:40  14:15מהמסוףממודיעין עילית
אינו פועל15:00  14:30למסוףמפתח תקווה

22:00  21:30אינו פועלל ברכפלד ולמזרחיותמפתח תקווהקו 892
מקרא

פועל מעתה ועד ה' אייר 13/05/16, ומא' אב 05/08/16.  פועל החל מה' אייר 13/05/16 עד א' אב 05/08/16.מקרא



עו”ד איציק ברוורמן ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

אבות ובנים
לציון סיום זמן חורף התשע"ו

האירוע יתקיים אי"ה ביום ראשון ט' בניסן התשע"ו 
בהיכל התרבות העירוני הגדול רחוב המכבים 5 פ"ת 

 בשעה 18:00 )פתיחת דלתות בשעה 17:30(
הכניסה לאירוע רק בהצגת כרטיסי כניסה. )גם לאבות!(

 כרטיסים חינם - 
ניתן להשיג אצל רכזי אבות ובנים בכל בית כנסת.

בהשתתפות רבני ופרנסי העיר שליט”א

בסיום הערב תתקיים אי"ה ההגרלה הגדולה
 +הפתעת הערב פרס מרכזי  לכל המשפחה

יש להביא את כל כרטיסי ההגרלה
 שצברתם במשך החורף. 

עשרה כרטיסים 
טעונים בכסף לקנית 

משחקים.

עשרה כרטיסים 
טעונים בכסף לקניית 

ספרים.

שני סטים 
של ש"ס 

השלם.

5 סטים 
משניות.

חמישה 
זוגות 
אופנים.

1 אופנים 
חשמליים.

שלוש 
מצלמות 
יוקרתיות 

במיוחד

12 כרטיסי 
טיסה בשמי 

הארץ.

כרטיס טיסה
 לקברי צדיקים

לאבא של 
הילד הלומד 

*פרס ראשון יינתן רק במקרה שהאבא יהיה באולם.

בהופעה מיוחדת על הבמה

רולי ויואלי דיקמן  

בליווי שבעה שחקנים.
עופר הלוי 

יחדיו 
שב”ק בבוקר 

רח’ בן אליעזר 2 10:30

כולל אוהל רחל 
 ירקונים 18

15:45

בית לחם יהודה 
רחוב אונטרמן 14 

11:30

בית אליהו 
רחוב מבצע יפתח 9    

19:00 

היכל מאיר 
 טרומפלדור 37

 45 דק’ לאחר צאת השבת

אהבת אחים
שמואל הנגיד 4

אחר ערבית במוצאי שבת

 מישקולץ
 רחוב סלנט 8 

בשעה 10:30 בבוקר.

אמרי יוסף 
רחוב דובנוב 8

שעתים לפני צאת השבת

היכל הקודש 
יהודה הנשיא 20  

16:00

אהבת ישראל
 רחוב המלכים 11 

13:45

תפארת ישראל
 צלח שלום 15 

45 דק לאחר צאת השבת

כל ישראל
 רחוב יד הבנים  

ערב שבת. שעה ורבע 
קודם הדלקת נרות

מאור יהודה 
רחוב קלאוזנר 13  

שעה לפני צאת השבת

ברית שלום
רחוב הסיגליות 8 

16:00 מוצ”ש

חזון עובדיה 
רחוב יהודה הנשיא 41 

17:30

תיכון אמית אלירז 
רחוב יבנה 25 

שעתים וחצי לפני צאת השבת

חניכי הישיבות 
רחוב מנחת שלמה 3 

שעה לאחר צאת השבת

מניין בני תורה 
רחוב רוטשילד 87 ק’א  
שעתים קודם השקיעה

משכן כדורי 
רחוב קרול 20  

15:00

מנחת יהודה
רבי יהודה הנשיא 20 

שעה לפני צאת השבת

מועדון תורני יוספטל
השומר 28

13:00

תלמידים המשתתפים בלימוד באחד מהמסגרות הנ"ל

 זכאים לקבל כרטיס הגרלה להגרלה הגדולה

עקב המעבר לשעון קיץ - להלן לוחות הזמנים:

להלן רשימה חלקית של פרסי ההגרלה: חמשה סטים של ש”ס השלם  | כרטיס טיסה לקברות צדיקים לאבא של הילד הזוכה  |  
5 סטים משניות מבוארות | חמישה זוגות אופנים |  12 כרטיסי טיסה בשמי הארץ|  עשרה כרטיסים טעונים לקניית ספרים |  עשרות משחקים 

יוקרתיים | שלשה מצלמות איכותיות | אופנים חשמליים | 

פרס משפחתי ענק, ההפתעה הגדולה של ההגרלה!

אבות ובנים- 
שעה של נחת רוח לבורא עולם!

מסגרות 'אבות ובנים'
 בבתי הכנסת בשב"ק בכל רחבי העיר

גבאי בתי כנסיות המעוניינים לקיים מסגרת 'אבות ובנים"' 
בבהכנ"ס מוזמנים לשלוח בקשה לפקס: 9074486

ויקבלו חינם מידי חודש את הממתקים והפרסים
 +כרטיסי ההגרלה לילדים

בתכנית האומנותית: 

עופר הלוי בהצגת בכורה החינוכית המצחיקה ביותר לכל המשפחה..
תזמורת מורחבת של אומני גדול הזמר החסידי בניצוחם של רולי ויואלי דיקמן

 שתתקיים אי"ה ביום ראשון ט' בניסן תשע"ו בהיכל התרבות העירוני בפ"ת. 
בהשתתפות גדולי ישראל

עו”ד איציק ברוורמן ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

ברכת האילנות 
ברוב עם

ברכת האילנות 
ברוב עם

הנסיעה תתקיים אי"ה: ביום ראשון ב' בניסן תשע"ו )10.4.16( 
יציאה בשעה 13:00 | חזרה לפ”ת בשעה 23:00

בתכנית: 
< ברכת האילנות ברוב עם  ע”י יער בעש”ט בצפון.
< עמוקה - ציון רבי יונתן בן עוזיאל -מסוגל לזיווג.

< צפת - קברי הצדיקים הטמונים בבית העלמין טבילה לגברים במקווה האר”י.
< מירון - כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעה הדחק.

ותפילה ע"י קברות הצדיקים בצפון

תחנות כדלהלן:
......................................................................................................רחוב יצחק שדה 32  ע"י המרכז המסחרי.

......................................................................................................רחוב יונה גרין שכונת כפר אברהם ע"י המרכז המסחרי.
......................................................................................................רחוב רבי יהודה הנשיא 47 ע"י המרכז התורני 'חזון יוסף'.

......................................................................................................רחוב החמשה 4 צמוד לבית החולים 'בית רבקה'.
רחוב קרול 20 ע"י ישיבת 'פאר משה'.

הנסיעה חינם.
 חובה להירשם

 בטל נייד: 052-7617499. 
מענה רק 

בין השעות 20:00 - 16:00
הנסיעה באוטובוס מהדרין.

גברים מקדימה - 
נשים מאחורה.

עו”ד איציק ברוורמן ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

תושבי פ”ת מוזמנים לנסיעה חינם ל:

בהשתתפות - הרב אליהו גינת הי"ו, יו”ר האגף לחינוך תורני
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מאת: שמעו דן
יוסף  הגר"י  הראשל"צ  שאמר  שדברים  אחרי 
בארץ  גוי  מגורי  אודות  השבועי  שיעורו  במהלך 
הודעת  לשכתו  הוציאה   - סערה  עוררו  ישראל 
הדברים  כי  מסבירים  בלשכה  חריגה.  הבהרה 
ללא  לחלוטין  תיאורטיים  והיו  מהקשרם,  הוצאו 

קשר לזמננו.
בדבריו  אומר  כשהוא  בתקשורת,  צוטט  הגר"י 
לגוי  אסור   – ההלכה  "לפי  כי  השבועית  בדרשה 
השבועית  דרשתו  במהלך  ישראל".  בארץ  לגור 
אמר הרב: "אם היה לנו כוח שלטון, היינו צריכים 
לדאוג לכך שגויים לא יגורו בארץ. אלא מה, ידנו 
- אסור לגוי לגור  לא תקיפה מספיק. לפי ההלכה 
בארץ ישראל, אלא אם קיבל עליו את שבע מצוות 

בני נוח".
בתקשורת,  הדברים  שעוררו  הסערה  לאחר 
הוציא לשכתו הודעה בה נאמר: "בשיעורו השבועי 
התייחס הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב 
שאינו  למי  בפסח  חמץ  מכירת  לדיני  יוסף  יצחק 
יהודי והסביר את המושג ההלכתי ׳גר תושב׳ על פי 
דברי הרמב״ם. דינים אלו, הם תיאורטיים ונוגעים 
לקיום שבע מצוות בני נח בימות המשיח ואין להם 

כל קשר לזמננו.
"ברור הדבר, שאין כל דין בימינו לפיו יש לגרש 

חלילה את מי שאינם יהודים מארץ ישראל. כבוד 

מפייסת  בדרך  ומעולם  מאז  נוקט  לציון  הראשון 

קיצונית  משנה  מלהציג  רחוק  והוא  ומקרבת 

היחידים  בין  היה  לפרסומים,  ובניגוד  כלשהי, 

ויש למוסרו  שהכריזו שאין להרוג מחבל מנוטרל 

לידי רשויות החוק.

"תורת ישראל היא תורת חיים שמעודדת שלום 

שיש  לנו  צר  וסובלנות, 

בכלי התקשורת מי 

שבוחרים לעוות 

הדברים,  את 

אותם  לנתק 

שבו  מההקשר 

ולהציגם  הם נאמרו 

באור שלילי".

מאת: חיים רייך
 

אשר  אטינגר  מאיר  המנהלי  העצור 
שוהה במעצר מנהלי בכלא אשל בבאר 
כי  בבקשה  שב"ס  לרשויות  פנה  שבע 
המילה  ברית  לחגיגת  לצאת  לו  יינתן 
להתקיים  צפויה  אשר  הבכור  בנו  של 

בשבוע הבא.
מעל  לפני  נעצר  אטינגר  כי  נזכיר 
אשר  מנהלי  מעצר  בצו  חודשים  ל-7 
משה  הביטחון  שר  ע"י  כנגדו  נחתם 
בוגי יעלון. תחילה הוצא כנגד אטינגר 
צו מעצר לתקופה של שישה חודשים, 
ולפני כחודש וחצי הורה שר הביטחון 
על הארכת הצו למשך ארבעה חודשים 

נוספים.
לברית  בבקשה  מייצגת  אטינגר  את 
ארגון  מטעם  כוכב  סימה  הדין  עורכת 
לאטינגר  יינתן  כי  ביקשה  אשר  חוננו, 
חופשה מיוחדת בת מספר שעות לצורך 
הפך  אטינגר  "מר  בברית.  ההשתתפות 
לממש  ומבקש  ימים  מספר  לפני  לאב 

את זכותו לקחת חלק בברית המילה של 
ונמצאת  לשב"ס  הועברה  בקשה  בנו. 
כרגע בבדיקת כל הגורמים הרלוונטיים. 
והוא  תיענה  כי בקשתו  אנו משוכנעים 
יזכה להשתתף באירוע המרגש – ברית 

לבנו בכורו", מסרה עו"ד כוכב.
בתנאי  שוהה  אטינגר  כי  לציין  יש 
עליו  ונאסר  מחמירים  ובידוד  הפרדה 
מבני  חלק  עם  למעט  בטלפון  לשוחח 
שבת  לאחרונה  הקרובים.  משפחתו 
אטינגר רעב במשך 17 יום במחאה על 

תנאי מעצרו.

"דברי הגר"י יוסף על גוי 
בארץ ישראל - תיאורטיים"

לשכת הראשל"צ פרסמה הודעת הבהרה חריגה בה הם 
מסבירים כי הדברים הוצאו מהקשרם, והיו תיאורטיים לחלוטין 

ללא קשר לזמננו

העצור המנהלי ביקש 
לצאת לברית המילה
העצור המנהלי מאיר אטינגר, מבקש: תנו לי 
לצאת לברית המילה של בני • אטינגר שוהה 

בתנאי הפרדה ובידוד מחמירים ונאסר עליו לשוחח 
בטלפון למעט עם חלק מבני משפחתו הקרובים 

לאחר המהומה שעוררו דברי הראשל"צ- לשכתו מגיבה

מאיר אטינגר    צילום: סוכנות תצפית

בס”ד

פסח לקראת  מוזל  במחיר  ועופות  בשר 
למשפחות ברוכות ילדים ובני תורה ללא מטרת רווח כלל.

החלוקה תתבצע בסניפי יש בשכונה ויש חסד, 
אך ורק לנרשמים מראש בטלפון:

079-977-7799
המכירה בכל הסניפים

בין השעות 13:00-20:00 בלבד!
התשלום בסניפי יש ויש חסד בלבד בכל אמצעי התשלום.

לא ניתן לשלם בתווי קניה או שוברי הנחה.
המבצע עד ו’ בניסן, או עד גמר המלאי. ט.ל.ח

רשת יש רשאית להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

₪

עוף “עטרה“

לק“ג
  1890

     )עופות צעירים כ-14 ק“ג בקרטון(

בשר בקר “עטרה“

לק“ג
    3090
₪

)חלקים מובחרים כ-10 ק“ג בקרטון(

“חסדי נעמי“ בשיתוף רשת               ו                 שמחים לבשר על מכירה של:

בני ברק
יש חסד שלמה המלך 12

יום שני כ”ה אדר ב’ 4.4.16
יש חסד השומר 10

יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16
יש חסד השומר 10

יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16
יש חסד שלמה המלך 12

יום שלישי ד’ ניסן 12.4.16

ירושלים
שאולזון 56 הר נוף

יום שני כ”ה אדר ב’ 4.4.16 
ברכת אברהם 22 רמת שלמה

יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16 
פארן 7 רמת אשכול

יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16
גבעת שאול נג’ארה 2

יום רביעי ה’ ניסן 13.4.16
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בארות יצחק
יש חסד מתחם פאוור סנטר

יום חמישי ו’ ניסן 14.4.16

פתח תקווה
יש בשכונה רוטשילד 79

יום חמישי כ”ח אדר ב’ 7.4.16
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שעות הערב של יום שני, השבוע. על גג בניין הכנסת מטפטף 
סיום מושב החורף,  עם  הזדהות  ולאות  אביבי,  ירושלמי  גשם 
מזג  המליאה,  בתוך  אחרון.  לביקור  קפץ  החורפי  האוויר  מזג 
ניתן  הכנסת  במליאת  העיתונאים  מיציע  לעונה.  רגיל  האוויר 
ריקים מתוכן,  נאומים  רגעים משמימים של  באינספור  לצפות 
רטוריקה ועניין לציבור. הכל זורם על מי מנוחות עד לרגע שבו 
שבעה  בן  במסמך  בידיו  מנופף  למליאה,  בסערה  דרעי  נכנס 
עמודים ומתקדם בצעדים מהירים לעבר שולחן הממשלה. תוך 
רכון  ממקומו,  קם  נתניהו  כמרקחה.  המליאה  ספורים  רגעים 
מעל כיסאו של דרעי הוא קורא את המסמך בעיון כשמשקפי 
ועדת  ויו"ר  אלקין  השר  אפו.  קצה  על  מבצבצים  הקריאה 

הכספים גפני משוחחים בטונים גבוהים.
שוב  לשמוע  ביציע  העיתונאים  מצליחים  כרויות  באוזניים 
במליאה.  המתגודדים  של  מפיהם  בג"ץ  המילה  את  ושוב 
מעלה  ביציע  מישהו  חיים.  העיתונאים  שעבורם  הרגעים  אלו 
במהלך  מעורב  ודרעי  חזרה  התשעים  שנות  שאופנת  השערה 
יצירתי להסדרת מתווה הגז בעקבות פסיקת הבג"ץ. ההשערה 
לדרעי  הוכיחה  רק  הבג"ץ  פסיקת  רגע.  בן  נסתרת  המופרכת 
שהאינסטינקטים שלו כשברח מהמתווה כמו מאש, היו נכונים. 
אם דרעי היה מעורב בהעברת המתווה, את חשבון הגז בעקבות 
פסיקת הבג"ץ התקשורת הייתה מגישה לו ולנתניהו במשותף. 

את  השבוע  האשים  אומנם  נתניהו  הגז  מתווה  בסוגיית 
העליונים, אך את הטענות שיש לו ראוי שיפנה בעיקר לעצמו. 
התייצבותו האישית, חסרת התקדים, בפני שופטי הבג"ץ פעלה 
מתרשמים  לא  שהם  להוכיח  השופטים  את  וחייבה  כבומרנג 

מהבלורית הסגלגלה וקול הבריטון שהתייצבו באולמם. 
פסיקת  מתנהל,  רק  ולא  ממשלתו  את  מנהל  היה  ביבי  אם 
בג"ץ  וסביל.  עביר  מכשול  עוד  להיות  צריכה  הייתה  הבג"ץ 
את  הקרוב  בעשור  שכובל  היציבות  סעיף  את  פסל  אומנם 
סעיפי  שאר  את  במקביל  אישר  אך  ישראל,  ממשלות  כל 
לממשלה  ונתן  המפורסם,   52 בסעיף  השימוש  כולל  המתווה 
בג"ץ'  עוקף  'חוק  המונח  גם  תיקון.  הטעון  את  להשלים  שנה 
רלוונטי  אינו  מיאוס,  של  בטון  ושוב,  שוב  השבוע  שהושמע 
לפסיקה השבועית. שופטי בג"ץ לא פסלו חקיקה של הכנסת 
וחייבו את הממשלה להעביר את  אלא עשו את הדבר ההפוך 

פסקת היציבות בחקיקה. לא עוקף כנסת, אלא ישיר כנסת. 
נתניהו התייחס לפסיקת העליונים כאל כוח עליון שלא ניתן 
מושב  לתום  ועד  הבג"ץ  פסיקת  שמרגע  אלא  אחריו.  לערער 
כדי  והותר  די  היה  בהן  שעות,  ושש  שלושים  נותרו  החורף 
לתקן. כל מה שיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין היה צריך זה ללחוץ 
בשלוש  היציבות  פסקת  את  תחיקתי  בבליץ  להעביר  הגז,  על 
מדלת  אייכלר",  "יציאת  את  ביטחון  ליתר  ולחסום  קריאות, 
לחמוק  הכנסת  חברי  נוהגים  ממנה  למשכן  האחורית  הגישה 
החוצה בלי תיעוד בלוח הרישום. בשלושה ימים רצופים בהם 
יו"ר הקואליציה הנגבי היה מגייס את החברים כמו חייל מורעל 
ברחובות חברון – מתווה הגז היה עובר בגדול ולפגרת הפסח 

נתניהו היה מגיע כמי שבקע את הים ושלף את הגז. 
ולא  השעבוד,  עול  את  גבו  על  נושא  עדיין  שביבי  אלא 
המטורללים.  מפלגתו  לחברי  אלא  הקואליציוניים  לשותפיו 
ברשימת  האחרונה  הבעיה  הוא  ברשימה,  האחרון  חזן  אורן 
מורד  מספיק  מלך.  חכפ"ש  כל  שבה  הצרה  הממשלה  צרות 
בודד כמו אמסלם )לא חיים. דודי!( כדי לטלטל את הספינה. 
ימים שני  חודש  מזה  וכך,  חגיגה.  בכלל  זו  כשמדובר בשניים 
חברי כנסת מהליכוד, נגוסה ואמסלם, מחרימים את ההצבעות 
הקואליציוניות ומצהירים שימשיכו לנהוג כך עד להעלאת בני 
הפלשמורה. בינתיים נתניהו הוא זה שנראה כמי שתקוע במחנה 

הסגר באדיס אבבה. 
העלו  הנסתר,  בתורת  העמקה  על  שאמונה  נתניהו  בלשכת 
השבוע את ההשערה שאלו לא בני הפלשמורה אלא הפלשבק 
היה  מסתבר,  אמסלם,  ירושלים.  לעיריית  הבחירות  מתקופת 
שותפו של איווט בהרצת משה ליאון לראשות עיריית הבירה 
והצעדים שלו היום הם המשך ישיר לאותו שיתוף פעולה. הן 
ליברמן והן אמסלם מכחישים כל קשר, מה שמגביר כמובן את 

מידת החשדנות בלשכה התזזיתית במדינה.
העליונים  של  הלחי  סטירת  מחמיאים,  הלא  הסקרים 
והקלקולים שאינם פוסקים מעוררים בחברי כנסת רבים תחושה 
של דה-ז'ה וו לקדנציה שעברה. לקואליציה יש דינמיקה משל 
גם  בבוץ,  נתקעים  והגלגלים  חורקים  העגלה  וכשצירי  עצמה 

הסוסים במוקדם או במאוחר בורחים.
את  למצוא  אפשר  הזהה  התחושה  למרות  זאת,  ובכל 
התקן  כמו  הממשלה,  ראש  הקודמת  בקדנציה  ההבדלים. 
חיבורים  הזמן  כל  לאתר  ניסה  כשר(  )כשר,  מתקדם  בלוטוס 
חדשים. ליצמן אומנם ממשיך להצהיר עד היום, כולל השבוע, 
שהוא מוכן ללכת למכונת אמת כדי לאושש את הטענה שלפיד 
באמצעות שליח הציע לו בשעתו ממשלה אלטרנטיבית, אבל 
לכולם ברור שעבור ביבי, זה היה רק תירוץ ולא סיבה. נתניהו 
ומלבני  כדי להתנתק מלפיד  דרך  כל  2014-2015 חיפש  מודל 
רגוע  הוא  בחברתם  הטבעיים,  לשותפיו  מחדש  ולהתחבר 

ובטוח, כמו תייר רפורמי בכותל הדרומי. 
בקדנציה הנוכחית אין לו לאן ללכת. לא לנתניהו, ולא ליתר 
חבריה.  בחולשת  הקואליציה  של  כוחה  ולפיכך,  השותפים, 
המשיך  אומנם  נתניהו  ראשון  ביום  המפלגות  ראשי  בישיבת 
לקואליציה.  נוספים  גורמים  של  אפשרי  צירוף  על  לדבר 
המשתתפים מספרים ששמו של ליברמן הוזכר )בדיחה פורימית 
להרצוג.  בעיקר  מכוון  שביבי  ברור  היה  לכולם  אך  רעה(,  לא 
מובך  בסקרים,  נחלש  שנתניהו  וככל  יקרה  לא  כנראה  זה  גם 
בכנסת וחוטף בבג"ץ, כך פוחתים הסיכויים של בוז'י להעביר 

במפלגתו מהלך שיתפרש כזריקת גלגל הצלה לנתניהו. 
שר  הממשלה,  שרי  מבין  לפופולרי  נתונה  הדיבור  זכות 
עוד שנתיים  הזאת תשרוד  "הממשלה  ליצמן:  יעקב  הבריאות 
לפחות", הוא מנפק תחזית על רקע ההסכמה שהושגה השבוע 
להעברת תקציב דו-שנתי. לכל מי שממהר להספיד ליצמן מציע 
לשאוף משהו ולהירגע. הממשלה הזאת אומנם חיה על תרופות 

אך המצב להערכתו, רחוק מלהיות סופני.

בהשגחת הבג"ץ
חידת  נפתרה  וניחושים  השערות  של  קלה  שעה  אחרי 
החרדים  והח"כים  הממשלה  כשראש  במליאה.  המסתודדים 
המפורסם  למשפט  בפרפרזה  לכולם,  התברר  למסדרון  יצאו 
הם  הערבים  ים,  אותו  הוא  שהים  המנוח,  שמיר  יצחק  של 
לא  הזה,  רק שבמקרה  בג"ץ.  אותו  הוא  והבג"ץ  ערבים  אותם 
הנפץ שמונחת ברחבת  חומר  באוויר, אלא חבית  הגז התלקח 

הכותל.
בבוקר יום שני השבוע הסתיים פרק הזמן בן שנים עשר הימים 
לבג"ץ בעתירת  תגובתה  להגיש את  נדרשה המדינה  במהלכם 
ביום  הקואליציה  סיעות  ראשי  ישיבת  בתום  הכותל.  נשות 
ראשון שוחח נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות. הסיכום היה 
כי עמדת המדינה שתוצג בבג"ץ תהיה עמומה, המדינה תבקש 
דחייה על מנת לגבש חלופות ולא תאמץ את ההחלטה שאושרה 
רשמית  תגובה  סוגננה  אף  הזה,  העמדה  נייר  ברוח  בממשלה. 
מטעם הממשלה שהניחה את דעתם של הנציגים החרדים, עד 

להודעה חדשה.
למזכירות  "טלפנתי  דרעי,  מספר  בערב",  ראשון  "ביום 
תגובת  את  להגיש  הדעת  על  יעלה  שלא  ואמרתי  הממשלה 
המדינה בלי שנראה אותה קודם. אמרו לי, 'הכל בסדר, העברנו 
למחלקת הבג"צים בפרקליטות את רוח הדברים והתגובה תהיה 
בהתאם'. בשני בבוקר כשאמרו לי שהתגובה עדיין לא מוכנה 
והמדינה הגישה בקשה לדחיית ההגשה ביומיים עד ליום רביעי, 
הרחתי בעיות. בשעות אחר הצהריים של יום שני השגתי בדרך 
להשמיט,  שסיכמנו  מה  כל  חשכו.  ועיני  הטיוטה  את  דרך  לא 
כל מה שדיברנו שבתקנות ובתגובה לא יוזכר עניין הרפורמים, 
מופיע כאילו כלום לא קרה. ועוד הוסיפו לזה שירי הלל לצוות 
של מנדלבליט וציטוטים על כך שהממשלה אישרה את הדו"ח 
על כל נספחיו, עם הסבר שלמרות העיכוב בחתימת שר הדתות, 
הממשלה והעומד בראשה ממשיכים לדבוק במתווה ועומדים 
לגפני  זה  את  הראיתי  מיד  שהתגלו.  הקשיים  למרות  ביישומו 
ולליצמן שחזר מישיבת מועצת גדולי התורה של אגודה שדנה 
לו  והצגתי  הממשלה  לראש  ניגשתי  הזה.  בעניין  השאר  בין 
במליאה את הטיוטה. הוא אמר שזה לא מה שסוכם והוא לא 
ואמרנו  הבעייתיים  הקטעים  את  לו  סימנו  התגובה.  שזו  ידע 

שאין מצב שהממשלה מגישה כזה דבר, אין מצב".
רביעי בבוקר כבר כאן, ובשעה שאתם קוראים את השורות 
נותר רק להמתין ולראות האם תגובת המדינה שתוגש לבג"ץ 
תחולל או תמנע את המשבר הבא. נתניהו עדיין לא התרגל לכך 
ליועץ  והפך  ותלותי,  נאמן  מזכיר  מלהיות  חדל  שמנדלבליט 

משפטי לממשלה שנאמנותו נתונה רק לעצמו. 
אביחי מנדלבליט חתום על כל אות במתווה, ובצד היוקרה 
האישית יש בפיו גם אג'נדה רעיונית. מנדלבליט חובש הכיפה 
במיעוטו.  הרע  הוא  שהשיג  שההסדר  ובתמים  באמת  מאמין 
הוא נפגש פעמים אין ספור עם רב העיר העתיקה הרב נבנצל 
ועם גורמים תורניים כבירי השפעה בבני ברק, ומסקנתו כיהודי 
מאמין, שיש למנוע בכל מחיר הכנסת ספר תורה לעזרת הנשים.

"מנדלבליט הסביר לנו שאם לא יינקט צעד מקדים בג"ץ יורה 
נשים בכותל", הסבירו השבוע חברי  תורה בעזרת  לשים ספר 
הכנסת החרדים ששקועים בביצה הרפורמית עד ארכובותיהם, 
יגיע  לא  אישית  הוא  כזה  שבמקרה  נבנצל  מהרב  שמע  "הוא 
מהרחבה.  רגלם  את  ידירו  ה'  לדבר  יראים  ואנשים  לכותל 
ולשמור על צביון  זאת מראש  מנדלבליט הסביר שכדי למנוע 
הרפורמים,  על  גם  שמקובל  מתווה  להעביר  חייבים  הכותל 
ולטענתו, אף מתווה אחר לבד מהמתווה שהושג, לא יהיה בגיץ. 
שהשינויים  לבג"ץ  להבהיר  לפיכך  חייבים  זמן  להרוויח  כדי 
היחידים שייכללו בהסדר החלופי שיושג יהיו בעיקר קוסמטיים, 
אחרת בג"ץ יקבל החלטה מיידית שתאפשר הכנסת ספר תורה 
לרחבה, ולאחריה כל הסדר אחר שיתקבל, ייפסל בבג"ץ". בגץ, 
בכוח  מכירה  לא  החילונית  ישראל  מדינת  יבוגץ.  בוגץ,  ביגץ, 

עליון אלא בכוח העליונים.
פוליטית.  לא  אך  ורעיונית,  משפטית  צודק  מנדלבליט 
לא  החרדים  הכנסת  חברי  שנוצרה,  הציבורית  במציאות 
רשמית  הכירה  בהשתתפותם  שממשלה  כמי  להצטייר  יכולים 
הכנסת  שחברי  לכך,  הדבר  דומה  ובקונסרבטיבים.  ברפורמים 
ישיבות,  לבני  הפטור  ביטול  בעד  ידיהם  במו  יצביעו  החרדים 
"באווירה שנוצרה  גרועה.  יותר  יקבל החלטה  מחשש שבג"ץ 
הסבירו  שלנו",  במשמרת  זה  את  להעביר  יכולים  לא  אנחנו 
השבוע חברי הכנסת החרדים ליועץ המשפטי לממשלה, "אם 
או  שנצליח  או  נילחם,  תורה  ספר  להכניס  אותנו  יכריח  בג"ץ 
שלא, אך זו לא בריחה מאחריות. אם אנחנו נאשר את המתווה 
יאמרו שהחרדים הכירו ברפורמים, אם בג"ץ יכפה זאת, יאמרו 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה
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לכל היותר שבג"ץ הכיר בהם". 
ההיגיון כה צרוף, ברור ונהיר עד שמתבקשת 
מאליה השאלה, היכן היו חברי הכנסת החרדים 
לפני שהתקשורת החרדית התעוררה והתקוממה 
נגד העברת המתווה מתחת לאפם. לפחות בשלהי 
במקום  חז"ל:  מאמר  בהם  מתקיים  המושב 
שבעלי תשובה עומדים, וכולי וכולי. חסדי השם.

קללת כהנים
ביום  רוקן  שדרעי  היין  מבקבוקי  אחד  את 
)אל  המבתר  לגבעת  עלייתו  טרם  האחרון  שישי 
הוא  מחיר(  באיזה  לא  וגם  בציר  מאיזה  תשאלו 
היה צריך להעביר כמשלוח מנות מוקדם למשה 
גפני ולאיציק כהן. אם השניים היו שותים כמה 
כוסות, אולי גם מהם היינו מקבלים רגע של נחת 

במקום מופע של ביזיונות.
המפתיע  ביקורו  על  ודוסקס  נאמר  כבר  הכל 
של דרעי בבית הגר"ש עמאר בגבעת המבתר, אך 
האמת הפשוטה היא ששום דבר מכל מה שקרה 
דרעי  של  לתמיכתו  ההשוואה  מתוכנן.  היה  לא 
אינה  ירושלים  לרבנות  עמאר  הרב  במועמדות 
במקומה. אז היה מדובר במהלך מתוכנן שנועד 
של  ב'כלוב  לירושלים  הראשי  הרב  את  לכלוא 
במערכת  להתערב  ממנו  שימנע  ממלכתי,  זהב' 
הבחירות לטובתו של ישי. הביקור הנוכחי, היה 
מדי.  יותר  ששתו  אנשים  של  ספונטנית  יוזמה 
דרעי ופמלייתו ערכו סבב בין הרבנים לבית יוסף, 
עצמם  מצאו  מחוסלים  בקבוקים  כמה  ואחרי 
במדרגות בית הרב עמאר שתפס תנומה קלה לפני 
כניסת השבת. הרבנית שפתחה את הדלת נדהמה 
הוא  התעורר  וכשהרב  צפויות,  לא  פנים  לראות 

הרגיש כמו בחלום. 
האמינות  וממבחן  ראשון  ביום  התפוגג  היין 
של יום השפיות הראשון בשבוע, אפשר להסיק 
עמאר  הרב  מקורבי  שיהיה.  הוא  שהיה  מה  כי 
להתנצלות  מחכים  שהם  והסבירו  התראיינו 
כתובה, בלה בלה בלה, עוד כמה ראיונות מעין 
מחג  והתמונה  טעונים,  מסרים  וחילופי  אלו 
הפורים תוכרז פומבית כזוכה הרשמית בתחרות 

העד-דלא-ידע.
לאיציק  גפני  בין משה  באשר למה שהתרחש 
מהמילה:  לבד  אחרת  הגדרה  שאין  הרי  כהן, 
המנות  משלוחי  בהכנת  עסוק  שהיה  מי  ביזיון. 
בוועדת  בין השניים  המנות שחולקו  את  ופספס 
גפני  נחת.  אי  של  רגע  מעצמו  חסך  הכנסת, 
שר  עמדת  את  שייצג  כהן  איציק  על  צווח 
האוצר בדרישתו להעברת סמכות הדיון בסוגיה 
לוועדת  הכספים  מוועדת  ההון,  לשוק  הקשורה 
וזה  כולנו  כנציג  כהן  את  הגדיר  גפני  הכנסת. 
קרדיטים",  גונב  "חצוף,  אותו  כינה  בתגובה 
ורץ להתראיין ולהסביר שהוא לא יהיה ה'רביץ' 

המודרני של גפני.
בין  פונג  הפינג  נמשך  השבוע,  שני  ביום 
שבכוונתו  עולץ  בחיוך  סיפר  גפני  השניים. 
אישור  הכספים,  בוועדת  היום  למחרת  להעביר 
זאת  ישראל,  בבירת  במלון  ללון  שרים  לסגני 
מעבר לשני הלילות - שני ורביעי - בהם מתאפשר 
לחברי הכנסת ללון בבירה. לגרסת גפני, אם רעב 
שונאך האכילהו לחם. אם עייף שונאך, פנק אותו 

במלון.
כהן שמע והשתולל. "הסיפור מצוץ מהאצבע, 
"איציק  מקורביו,  טענו  נברא",  ולא  היה  לא 
כהן מעולם לא ישן במלונות. הוא גר באשקלון 
בבוקר  להכין  לביתו,  לילה  מדי  לחזור  ומקפיד 
הבוקר  בשעות  בבית  נוכח  ולהיות  סנדוויץ' 
המוקדמות. עם הסיפורים המגוחכים והתלושים 
את  בעיקר  אלא  כהן  את  מעליב  לא  גפני  שלו, 

עצמו".   
כשמנטרלים את רעשי הרקע אפשר להבין את 
הטינה של שני האישים שמתנצחים עוד מהסבב 
תפקידים  באותם  כיהנו  כששניהם  הקודם, 
סגן  לאברכים.  הביטוח  העברת  על  והתקוטטו 
השר איציק כהן, מכיר את מקומו במשרד ומבין 
שאין לסגן השר אלא מה שהשר מאציל לו ברוב 
לעבודה  דוגמה  הוא  בו,  נעזרתי  "אישית  טובו. 
לי  מול השר הממונה", אמר  סגן שר  נכונה של 
האם  כששאלתיו  ליצמן  הבריאות  שר  השבוע 
נתקל במעש של כהן, או שמא, כטענת גפני, הכל 

דיבורים. 

עצמאית  הכי  הוועדה  בראש  שעומד  גפני 
מסוגל  לא  ישראל,  בכנסת  תלותית  בלתי  והכי 
באישיותו לתפקד כסגן שר, בכפיפות למאן דהו. 
בשיתוף  יעבוד  שר  שסגן  זה  עם  בעיה  לי  "אין 
עם  שנוצרה  הבעיה  הממונה,  השר  עם  פעולה 
בש"ס  האוצר  לנציג  הפך  שהוא  כהן  איציק 
גפני,  אומר  באוצר",  ש"ס  נציג  שיהיה  במקום 
"הרי ההתייצבות שלו בוועדה כנציג השר כחלון 
אבסורדית.  היא  סמכויות  ממני  להעביר  כדי 
של  בבקשה  תומך  שהייתי  הדעת  על  יעלה  וכי 
כחלון להעביר סמכויות ממשרד הפנים של דרעי 

למשרד האוצר של כחלון?".
נשמעת  עניין  של  לגופו  גפני  של  הטענה 
שמדובר  טוען  בתגובה  כהן  איציק  הגיונית. 
נגיעה  שום  לה  שאין  מהותית  לא  בסוגיה 
"פעם  למסיבה:  סיבה  חיפש  רק  וגפני  לחרדים, 
הוא מתגולל על ליברמן, פעם על אייכלר, פעם 
לא  הוא  הרי  גואטה.  על  ופעם  סמוטריץ'  על 
זה  מישהו.  עם  לריב  בלי  שבוע  להעביר  מסוגל 
זה שהתחיל להשמיץ  לא הסגנון שלי אבל הוא 
בפומבי והייתי חייב להבהיר לו שיחפש מישהו 

אחר. נמאס, פשוט נמאס".
באמת נמאס, לכולנו – והדברים מכוונים לשני 
האישים שהמשיכו להתנצח השבוע כאילו פורים 
לא חלף עבר. נמאס גם לדוברים שלא מסוגלים 
להכיל, כולל דוברו של גפני ירח טוקר, מהטובים 
שסינן  הלום,  עד  גפני  את  שהביא  ומי  בתחום 
בוועדה.  החגיגה  בתום  פורים  בערב  טלפונים 
הצום הציק, הראש כאב, הלב דפק, ולירח ממש 
לא התחשק להצטרף לח"כים המכובדים ולעדת 

העיתונאים בשירת ליצן קטן שלי. 
בתדמית  השקעה  של  שעות  גבי  על  שעות 
בהבלחה  לטמיון  יורדות  חיובית,  תקשורתית 
בקדנציה  ונפסדת.  מיותרת  אחת,  אימפולסיבית 
תקציבי  את  בוועדה  לחדש  מצליח  גפני  הזאת, 
כותרות  שאין  רק  לא  והפעם  כקדם,   2012 שנת 
אנטי-חרדיות אלא שמדי שבוע האיש  שליליות 
מקבל יקיר העיר מראש רשות תורן. הם מברכים, 
אצלנו מקללים. קצת יותר רוגע, ר' מוישה, וגם 

אצלנו תקבל ברכת כהנים. 
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בממשלה צרה 
צרורה שבה כל 

חכפ"ש מלך, 
מספיק מורד 

בודד כמו אמסלם 
)לא חיים. דודי!( 

כדי לטלטל 
את הספינה. 

"הממשלה הזאת 
תשרוד עוד 

שנתיים לפחות", 
מרגיע ליצמן ומציע 

לכל מי שממהר 
להספיד, לשאוף 
משהו ולהירגע. 

הממשלה אומנם 
חיה על תרופות אך 
המצב להערכתו, 

רחוק מלהיות 
סופני

משפטים בל ידעום. דרעי ונתניהו מעיינים במסמך ובו תגובת הפרקליטות                                                          )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90( 

את אחד מבקבוקי 
היין שדרעי רוקן 

ביום שישי האחרון 
טרם עלייתו לגבעת 
המבתר )אל תשאלו 
מאיזה בציר וגם לא 
באיזה מחיר( הוא 
היה צריך להעביר 

כמשלוח מנות 
מוקדם למשה גפני 

ולאיציק כהן. אם 
השניים היו שותים 

כמה כוסות, אולי גם 
מהם היינו מקבלים 

רגע של נחת 
במקום מופע של 

ביזיונות
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יהודי  ספר  לאור  יוצא  לא  בו  שבוע  אין 
המתקבל  לרוסית,  בתרגום  חדש  תורני 
ע"י רבבות  בסייעתא דשמיא בשמחה 
בכל  רוסית  דוברי  יהודים  אלפי 
בפינו  אך  העמים,  חבר  מדינות 
ייחודי מבית  הפעם על חידוש ומיזם 
ברוסיה',  היהודיות  הקהילות  'איגוד 
עם ההוצאה לאור של הספר היהודי הראשון 
לרוסית  בתרגום  עולם,  לאור  פעם  אי  שיצא 
דוברי  ראייה,  וכבדי  לעיוורים  ברייל,  בכתב 

רוסית.
עם  ז"ל,  האר"י  נוסח  בסידור  מדובר 
ותפילות  וערבית  מנחה  שחרית,  תפילות 
נוספות. הספר הינו ראשון בסדרה, ועתה כבר 
עוסקים פעילי האיגוד בתרגום ספר התהלים, 
את  מאוד.  גדולה  דרישה  ישנה  אליו  אשר 
פרויקט הוצאת הספרים, מממן הנדיב הנכבד 
רוסיה  של  רבה  בברכת  יגודיידב,  רפאל  מר 

הגאון רבי בערל לאזאר.
הדפוס,  מבית  שיצא  הראשון  הסידור 
המוסיקה  לגאון  הראשי,  הרב  בידי  הוקדש 

מעיר  קרישבסקי  קדיש  יוסף  ר'  החסידית 
'יוסי  בכינויו  יותר  המוכר  ירושלים,  הקודש 
גיל', אשר מנצל את כישרונותיו המוסיקליים 
הברוכים להפצת מוזיקה חסידית טהורה בכל 
ישנים  חסידים  שירים  ובמיוחד  תבל  רחבי 
מרוסיה, עליהם גדלו דורות של אלפי חסידים 
למען  אפלות,  שנים  באותם  נפשם  שמסרו 

הפצת תורה, חסידות וחינוך.
בשושן  הדפוס  ממכבש  הגיע  הסידור 
אורה'  הייתה  'ליהודים  בו  ונתקיים  פורים, 

כפשוטו.

מאת: חיים רייך
 

הולם  לייצוג  יזכו  וחרדים  חדשים  עולים 
ממשלתיות  חברות  של  בדירקטוריונים 
ובתעסוקה בשירות המדינה. כך הוחלט היום 
בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בעת 
שהוועדה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת 
המגזר  בני  יהודים  של  הולם  לייצוג  החוק 
ועולים חדשים בשירות הציבורי של  החרדי 

ח"כ משה גפני ואורי מקלב.
בחודש  אושרה  כבר  החוק  הצעת  כזכור, 
זאב  הקליטה  שר  אולם  בוועדה.  שעבר 
אלקין הגיש רביזיה על אישור החוק בטענה 
עולים  גם  יתווספו  החוק  שלהצעת  סוכם  כי 
שנית  היום  דנה  הוועדה  כך  בשל  חדשים. 

בהצעת החוק.
שירות  נציבות  את  מחייב  הנוכחי  החוק 
לבני  לנשים,  הולם  ייצוג  להעניק  המדינה 
והצ'רקסית,  הדרוזית  הערבית,  האוכלוסייה 
לאנשים עם מוגבלות וכן למי שהוא או אחד 
מהוריו נולד באתיופיה. הצעת החוק מבקשת 
ולהוסיף  המדינה,  שירות  חוק  את  לתקן 

חובה  בו,  הקבועה  ההולם  הייצוג  לחובת 
בני  יהודים  של  לייצוגם  הולם  ביטוי  לתת 
בנוסף,  חדשים.  לעולים  וכן  החרדי  המגזר 
החברות  חוק  את  דומה  באופן  לתקן  מוצע 
בהרכב  כי  חובה  ולהוסיף  הממשלתיות, 
ביטוי  יינתן  ממשלתית,  חברה  דירקטוריון 
הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי 

ולעולים חדשים.
אמרה  הוועדה  של  המשפטית  היועצת 
ששיעור  כך  על  מצביעם  "הנתונים  בדיון: 
נמוך  אינו  העולים,  מקרב  המועסקים 
עולה  אף  ולעיתים  הוותיקים,  מהמועסקים 
עליהם. הכנסת עולים חדשים להצעת החוק, 
עלולה לגרום לפגיעה בשוויון. חשוב לשלב 
עולים בתעסוקה, אולם לא בייצוג הולם אלא 

בהחלטות ממשלה לעידוד משרות".
הסתייג  הממשלתיות  החברות  רשות  נציג 
על  נוספת  מגבלה  "הוספת  ואמר:  מההצעה 
היום  כבר  קשיים.  תיצור  דירקטורים,  מינוי 
קשה להרכיב דירקטורים. אנחנו לא חושבים 
דירקטוריון  כל  על  תחול  שהחובה  שראוי 
יחד.  הדירקטוריונים  כל  על  אלא  בנפרד, 

מדינה  "זו  לו:  והשיב  נזעק  גפני  משה  ח"כ 
לנבחרת  שנבחרו  איש   500 מתוך  גזענית. 

הדירקטורים, חרדי אחד אין ביניהם".
נציג נציבות שירות המדינה אף הוא הסתייג 
משרות,  וצביעת  שריון  כי  בטענה  מההצעה 
בקליטת  הבירוקרטיה  על  ומכביד  מעמיס 
גפני  משה  ח"כ  הממשלה.  במשרדי  עובדים 
מצוינת.  "טענה  ואמר  טענתו  את  "קיבל" 
אני מציע למחוק מהחוק ייצוג הולם לנשים 
בירוקרטיים.  עומסים  להוריד  כדי  ולערבים, 
כשאני שומע טענות כאלה, אני מרגיש שאני 

בפורים כל השנה". 
נתוני  כי  טען  באוצר  תקציבים  אגף  נציג 
עולים  של  ייצוג  תת  מראים  לא  הנציבות 
בשירות המדינה. לדבריו, "לא נוכל להצביע 
השיב:  גפני  ח"כ  עולה".  מהו  להגדיר  בלי 
אתה.  ולא  מצביע  אני  אבל  צודק,  "אתה 
אתה לא עברת פריימריז, אני כן. רגע, בעצם 
כל  דבריו,  למשמע  גפני.  אמר  לא",  אני  גם 

הנוכחים באולם פרצו בצחוק.
שהעולים  אמרה  הקליטה  משרד  נציגת 
להם  אין  מאפס.  בארץ  חייהם  את  מתחילים 

לדבריה,  הממשלה.  למשרדי  להיכנס  דרך 
את  לעבור  אפשרי  בלתי  חדש  לעולה 
המועמדים,  שעוברים  והמיונים  המבחנים 
נעשים פה בדרך שונה מהמקובל  כיון שהם 
נציגי  ע"י  נתמכו  דבריה  העולם.  ברחבי 

עמותות המסייעות לעולים חדשים.
של  והמידע  המחקר  מרכז  שערך  ממחקר 
הועסקו   2014 ליוני  נכון  כי  עולה  הכנסת 
בשירות המדינה  11,599 עולים המהווים כ 
16% מעובדי שירות המדינה. מתוכם, כ-9% 
יוצאי  הם  מהם  ו-91%  אתיופיה  יוצאי  הם 
אתיופיה  יוצאי  של  חלקם  אחרות.  מדינות 
חלקם  בעוד   1.48% הוא  המדינה  בשירות 
יוצאי  לעניין   .1.6% מהווה  באוכלוסייה 
הוא  המדינה  בשירות  חלקם  אחרות,  מדינה 
14.7% כאשר חלקם באוכלוסייה נמוך יותר 
כי  מהמחקר  עולה  עוד   .12% על  ועומד 
בעיקר  מועסקים  המדינה  בשירות  העולים 

במערכת הבריאות.
להצבעה  אושרה  החוק  הצעת  כאמור, 

בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

לראשונה יצא לאור סידור נוסח האר"י ז"ל, עם תפילות שחרית, מנחה וערבית ותפילות 
נוספות בכתב ברייל בשפה הרוסית  הספר הינו ראשון בסדרה, ועתה כבר עוסקים פעילי 

האיגוד בתרגום ספר התהלים

אושר לקריאה ראשונה הצעת חוק של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב: חובת ייצוג הולם לחרדים ולעולים חדשים 
בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות ובשירות המדינה  ח"כ משה גפני בדיון: "זו מדינה גזענית. מתוך 500 איש 

שנבחרו לנבחרת הדירקטורים, חרדי אחד אין ביניהם"

לראשונה בהיסטוריה: סידור בכתב ברייל ברוסית

תינתן עדיפות 
לחרדים 

ועולים חדשים 
בדירקטוריונים

הצעת חוק משותפת. חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב               )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90( 

הסידור 
ברוסית 

בכתב ברייל 



בכל מקום ויותר מתמיד      
משתלם לנסוע

בתחבורה הציבורית!
בעקבות הצלחתה של רפורמת התעריפים של משרד התחבורה 

הורחבה הרפורמה מדן ועד אילת, ומהיום כל תושבי ישראל 
יכולים ליהנות ממינויים במחירים משתלמים ומנסיעה חופשית 

בכל אמצעי התחבורה הציבורית.

מהיום בכל יישוב בארץ ניתן לטעון את כרטיס ה"רב-קו" באחד ממינויי הנסיעה המוזלים 
(חודשי, שבועי או יומי, לבחירתכם) וליהנות מנסיעה חופשית באוטובוס, ברכבת, במטרונית 

וברכבת קלה, בנפרד או בשילוב ביניהם, בתחומי האזור שנבחר.

 www.trans-reform.org.il -לפרטים נוספים ולתעריפי הנסיעה היכנסו ל
 

 

www.trans-reform.org.il | *8787 לפרטים מלאים כל קו
ובאתרים של מפעילי התחבורה הציבורית
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יעקב  ר'  של  בראשותו  ארנברג  מכון 
ארנברג, פסיכותרפיסט C.B.T, פיתח תכנית 
לימודים תכליתית ייחודית מקיפה וממוקדת 
הנמשכת חצי שנה בלבד, ומאפשרת השמה 

מיידית עם תום הקורס. 
השיעורים ותוכנית הלימודים הינם על פי 
כמו  סבא.  ישראל  רוח  ולפי  חז"ל  מקורות 
שיטות  בנוסף  ילמדו  המגוונים  בקורסים  כן 
שהוכיחו  מהאקדמיה  רלוונטיות  טיפוליות 

את עצמן בשדה הטיפול.
שיטות הטיפול הנוספות שיילמדו בקורס 
ייעוץ נישואין הינן: שיטת אימגו, גשטאלט, 
והתאמתם   ,C.B.T האדם  אמונות  שינוי 

לצורכי הטיפול הזוגי, ועוד.
הרב  יוביל  נישואין  יועצי/ות  קורס  את 
רבנים  ילמדו  ולצידו  שליט"א,  כהן  שמחה 

ורבניות נוספים, מומחים בתחומם.
טיפול  נושאי  ייעלו  הורים  הנחיית  בקורס 
אבחון  הורית,  וסמכות  מנהיגות  כ:גבולות, 
וטיפול בבעיות התנהגותיות, אבחון וטיפול 
בקשב וריכוז ADHD ועוד עשרות נושאים.
ידי  על  יועברו  חתנים  הדרכת  קורס 
המנוסים  מהוותיקים,  חתנים  מדריכי  רבנים 

והמוכרים בארץ.
רבניות  ידי  על  יועבר  כלות  הדרכת  קורס 

רב,  נסיון מעשי  עם  ספרים בתחום  שחיברו 
בעולם  בארץ  וקורסים  סדנאות  המעבירות 
בקורס  במכללות.  ומרצות  רבות  שנים  מזה 
תרצה גם ד"ר חנה קטן - רופאת נשים חרדית 

בעלת שם בינלאומי.
במערך הלימודים ייערכו בכיתה תרגולים 
)סטאז'( של מקרים מעשיים מהשטח, ויינתן 
והפנמה. מטרת  לימוד  עיוני לקריאה,  חומר 
כל  שבסיום  לכך  להביא  היא  ארנברג  מכון 
לעבוד  להתחיל  התלמידים  יוכלו  קורס 

במקצוע הנרכש.
יקבלו  בהצלחה  הקורסים  מסיימי  כל 
'קריית  מטעם  יוקרתית  קורס  סיום  תעודת 

החינוך גבעת וושינגטון'.
פרטים  בקבלת  למעוניינים  פתוח'  'יום 

הרב  בהשתתפות  מקיפים 
שליט"א  כהן  שמחה 

כה'  בתאריך  ייערך 
באולמי   )4/4( ב'  באדר 
ברק  בבני  הרימון  כתר 
ביום הפתוח  )השתתפות 

טלפוני  ברישום  רק 
טל'  בלבד(. 

1700-555714

'יום פתוח' במכון ארנברג
השבוע יתקיים 'היום הפתוח' של מכון ארנברג - המלמד 
תכנית לימודים מגוונת, וקורסים בייעוץ נישואין, הנחיית 
הורים, הדרכת חתנים וכלות ועוד  הקורסים יתקיימו 
בהשתתפות הרב שמחה כהן שליט"א, ובמגוון שיטות 

ברוח ישראל סבא

הכינוס השנתי החמישי של 
'ועדת מהדרין תנובה'

זו השנה החמישית ש'תנובה' תקיים את כינוס ועדת 
המהדרין - והשנה בסימן כשרות וחדשנות 

מאת: חיים רייך

מהדרין  ועדת  של  השנתי   התורני  הכנס 
הלכתיים  להיבטים  המוקדש  תנובה 
כשרות  בסימן  השנה  יעמוד  החלב,  בענף 
במלון  בירושלים,  יתקיים  הכנס  וחדשנות. 
זו  בניסן.   ג  שני,  ביום  פאלאס,  פרימה 
מתקיים  שהכנס  ברציפות  החמישית  השנה 
ומהווה במה סמכותית לבירורם של שאלות 
הלכתיות הקשורות לתעשיית החלב, בארץ 
ובעולם. דיוני הכינוס זוכים לתהודה גדולה 
בתחום  העוסקים  בקרב  רבה  ולהתעניינות 
מהנושאים  רבים  ומוצריו.  החלב  כשרות 
למעשה,  הלכה  מיושמים,  בכנס  העולים 
ובקהילות  בארץ  הכשרות  במערכות 
היהודיות ברחבי העולם. לרגל הכינוס יופיע 
החלב"  "בנתיב  של  ו  קובץ  חדש,  קובץ 
הכולל מאמרים הלכתיים הנוגעים להיבטים 

הלכתיים בתעשיית החלב.
 בתוכנית הכנס – שיעורי פתיחה מפיהם 
של הרבנים הגאונים, יושבי הראש של ועדת 
מהדרין תנובה הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן.  
מרצה אורח בכינוס השנה - הרב מנחם דב 

.OU-גנק, ראש מערך הכשרות בארגון ה
שוועדת  כאמור,  החמישית,  השנה  זו 
מהדרין תנובה מקיימת כנס תורני בו נדונים 
נושאים מהותיים, הנוגעים, הלכה למעשה, 
לתעשיית החלב. רשימת הנושאים המגוונים 
הבלתי  המאמץ  את  משקפת  בכנס  הנדונים 
הכשרות  גורמי  של  המוכח  וניסיונם  פוסק 
בתנובה בייצור מוצרי חלב מגוונים בכשרות 

מהודרת. 
 – בכינוס  השנה  שיונהג  החידושים  אחד 
הגאונים,  הרבנים  ישיבו  בו  מיוחד  מושב 
חברי הוועדה,  לשאלות הלכתיות מעשיות 
לציבור  האפשרות  ניתנת  החלב.  בתעשיית 
השאלות  הוועדה.  לחברי  שאלות  לשלוח 
שיתקיים  המיוחד  במושב  וייענו  יוצגו 
יושבי  המשיבים  בצוות  הכינוס.  במהלך 
הגאונים  הרבנים  מהדרין,  ועדת  ראש 
שטרן,  מאיר  יעקב  והרב  גרוס  מרדכי  הרב 
הרבנים הגאונים חברי הוועדה: הרב עמרם 
אדרעי, הרב דוב לנדאו, הרב אברהם י. סג"ל 
הורוביץ, הרב יוסף מרדכי זילבר יועץ וועדת 
מהדרין לחומרי גלם והרב זאב וייטמן – רב 

תנובה. 
משה  הרב  דברים  ישמיעו  השנה  בכינוס 
בהיבטי  שיעסוק  כושרות  מארגון  כץ 
טהרני  דוד  הרב  מאכל,  צבעי  של  הכשרות 
בשרות  טכנולוגיים  אמצעים  על  שירצה 
הכשרות והרב פנחס פדווא, מומחה לחומרי 
בעלזא  דומ"ץ  בחו"ל,  ייצור  ומפעלי  גלם 
אברהם  הרב   - הכנס  הנחיית  גת.   בקריית 
שלזינגר מפקח ומרכז ועדת מהדרין והנחיית 
הפאנל,  הרב יוסי שטיינברגר, מפקח כשרות 

בכיר בתנובה.
בימים  לכל.  פתוחה  בכנס  ההשתתפות 
אלה נפתחה ההרשמה למעוניינים להשתתף 
מקום  להבטיח  נועדה  ההרשמה  בכנס. 
להשתתפות  ההרשמה  למתעניינים.  ישיבה 

בטלפון 03-6133555 שלוחה:844.

 תכנית תכליתית.
ר' יעקב ארנברג

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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אלפי משפחות חרדיות שיפקדו בימי בין הזמנים וחול 
המועד פסח את אתר 'שילה הקדומה' ייהנו ממיצג אור 
קולי חדשני ומתקדם שימחיש את עבודת המשכן בשילה 
 המיצג החדשני מוקרן ב-180 מעלות ומהווה חוויה 

לכל המשפחה  בנוסף יתקיימו  באתר מגוון אטרקציות  
בחוה"מ ובהן סדנאות יצירה, סיורים מודרכים בתחנות 
בני ישראל, פינת ליטוף, טיולי טרקטורונים לצד תחושת 
ההיסטוריה האופפת את האתר שבו התפללה חנה את 

תפילתה הידועה 
מאת: אהרן נצר

לבקר  שצפויות  חרדיות  משפחות  אלפי 
ניסן  חודש  של  הזמנים  בין  חופשת  במהלך 
ובימי חול המועד פסח באתר שילה הקדומה 
ייהנו ממיצג אור קולי חדש אשר ממחיש את 
ימי המשכן בשילה בצורה מוחשית, ובאופן 

מותאם למשפחה החרדית. 
עם  הנאה  משלב  הקדומה  שילה  אתר 
מפגש בלתי אמצעי עם עיר המשכן והמקום 
שבו החלו היהודים לשמור את כל המצוות 

התלויות בארץ. 
לבנות  במטרה  העם  כל  התאסף  בשילה 
מקום  ולייחד  הברית,  לארון  קבע  משכן 
לעבודת הקורבנות וכאשר הגיעו בני ישראל 
התלויות  המצוות  כל  את  לקיים  זכו  לשילה 
בארץ כמו מעשרות, שמיטה וכדומה. בשילה 
המקום  וזהו  ישראל  בני  נחלות  חולקו  אף 

שבו העתירה חנה בתפילתה. 
קולי  אור  במיצג  מצפיה  ייהנו  המבקרים 
במערכת מולטימדיה חדשנית, המקים לחיים 
המותאם  ובאופן  בשילה  המשכן  ימי  את 

במיוחד למגזר החרדי. 
עגולים  מסך  קירות  על  מוקרן  המיצג 
הנוף  את  לראות  ניתן  דרכם  ושקופים, 
הטבעי שבו התרחשו סיפורי התנ"ך. צלילים 
העגולות  הגבעות  את  צובעים  ותמונות 
הצופים  יוצאים  ואיתם  שילה,  את  הסובבות 
למסע רב-חושי מרגש ומטלטל שסופו מבט 
אל שרידי המשכן עצמו, בתוואי האתר כיום.
בנוסף לכך נמצאים באתר המבקרים שילה 
הקדומה שרידיה של העיר שילה המקראית, 
ובימים אלו מתנהלות חפירות ארכיאולוגיות 
העיר  של  מהתוואי  עוד  לחשוף  מנת  על 
ולזכות לחזות איך נראתה העיר בזמן יהושע 

בן נון. 
את  חנה  ערכה  אף  המשכן  במקום 

בתפילות  חותמה  את  שהותירה  תפילותיה 
הלחש  תפילת  לדורותיו.  היהודי  העם 
ברחבי  הכנסת  בבתי  היום  עד  שמתפללים 
העולם כולו נלמדת מתפילתה של חנה: "רק 

שפתיה נעות וקולה לא ישמע". 
בשילה  קיימים  ההיסטורי  המימד  מלבד 
ובהן  חווייתיות  אטרקציות  מגוון  הקדומה 
"מציאות  בסיור  מימד  תלת  במשקפי  צפיה 
המדומה  הסיור  במהלך  במשכן.  מדומה" 
במשכן,  שעמדה  במנורה  המבקרים  יצפו 
הברית,  ארון  הכיור,  הפנים,  לחם  שולחן 

מזבח הקטורת ועוד.
הקדומות  המלאכות  רחוב  באתר  קיים  כן 
ולחזות  בסדנאות  להשתתף  ניתן  במסגרתן 
בית  כמו  בעבר  שנהגו  מהמלאכות  ברבות 
כדים,  יצירת   – כדרות  צמר,  לטווית  אריגה 
יצירת חלילים ועוד.  בנוסף ייהנו המבקרים 

מסיורים מודרכים באתר הקסום. 
ירידי  יתקיימו  המועד  חול  במהלך 
המשכן  עבודות  ברוח  אומנים  ונגנים 

וההיסטוריה היהודית. 
ייהנו אף  המבקרים באתר שילה הקדומה 
בכשרות  ומזנון  מידע  תחנת  ליטוף,  מפינת 
בטיולי  ניתנת  נוספת  אפשרות  מהדרין. 
שמצוי  באזור  למעיינות  ואופניים  ספארי 
שטח  טיולי  וכן  קסום  בראשיתי  בנוף 
כרמי  המעיינות,  אל  חדישים  בטרקטורונים 

הגפן והזית.
מר  בנימין  מטה  האזורית  המועצה  ראש 
אבי רואה: "המיצג האור קולי החדש המוקרן 
את  חוויתית  בצורה  ממחיש  מעלות  ב-180 
ממש  של  חוויה  ומהווה  בשילה,  המשכן 
לכל בני המשפחה, לצד המחשת ההיסטוריה 
באתר  האטרקציות  ושאר  המיצג  היהודית. 
החרדי,  למגזר  מותאמים  הקדומה  שילה 
שצפוי גם השנה לפקוד את האתר בהמוניו".

אתר שילה הקדומה

מיצג אור קולי מרשים 
ב'שילה הקדומה'

קולקצייה
חדשה

על המדפים

קולקצייה
חדשה

על המדפים

בס“ד

 100₪

זריזין מקדימים...

חליפות

₪ 180
מחיר רגיל

 98

כל עניבות
אקסוס משי כותנה

מבחר
חליפות
ללא מכנסיים

חגורה
100% עור 

פלטה

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 18:00-22:00 יום ו‘ 10:30-12:30
 רבי מאיר 8 קומת כניסה 03-5464056

₪ 400

קולקצייה
חדשה

על המדפים

קולקצייה
חדשה

על המדפים

בס“ד

 100₪

זריזין מקדימים...

חליפות

₪ 180
מחיר רגיל

₪ 100
מחיר רגיל

 98

החל מ -

כל עניבות
אקסוס משי כותנה

₪ 220

₪ 390

בקניית
חליפת
פרימיום

מכנס 
פרימיום נוסף

מחיר עכשיו ₪ 60
מחיר עכשיו

₪ 120
מחיר רגיל

₪ 90
מחיר עכשיו

40 חליפות במלאי

מבחר
חליפות
ללא מכנסיים

חגורה
100% עור 

פלטה

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 18:00-22:00 יום ו‘ 10:30-12:30
 רבי מאיר 8 קומת כניסה 03-5464056

₪ 400

 100₪

זריזין מקדימים...

חליפות

₪ 180
מחיר רגיל

₪ 100
מחיר רגיל

 98

החל מ -

כל עניבות
אקסוס משי כותנה

₪ 220

₪ 390

בקניית
חליפת
פרימיום

מכנס 
פרימיום נוסף

מחיר עכשיו ₪ 60
מחיר עכשיו

₪ 120
מחיר רגיל

₪ 90
מחיר עכשיו

40 חליפות במלאי

מבחר
חליפות
ללא מכנסיים

חגורה
100% עור 

פלטה

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 18:00-22:00 יום ו‘ 10:30-12:30
 רבי מאיר 8 קומת כניסה 03-5464056

₪ 400

 100₪

זריזין מקדימים...

חליפות

₪ 180
מחיר רגיל

₪ 100
מחיר רגיל

 98

החל מ -

כל עניבות
אקסוס משי כותנה

₪ 220

₪ 390

בקניית
חליפת
פרימיום

מכנס 
פרימיום נוסף

מחיר עכשיו ₪ 60
מחיר עכשיו

₪ 120
מחיר רגיל

₪ 90
מחיר עכשיו

40 חליפות במלאי

מבחר
חליפות
ללא מכנסיים

חגורה
100% עור 

פלטה

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 18:00-22:00 יום ו‘ 10:30-12:30
 רבי מאיר 8 קומת כניסה 03-5464056

₪ 400

 100₪

זריזין מקדימים...

חליפות

₪ 180
מחיר רגיל

₪ 100
מחיר רגיל

 98

החל מ -

כל עניבות
אקסוס משי כותנה

₪ 220

₪ 390

בקניית
חליפת
פרימיום

מכנס 
פרימיום נוסף

מחיר עכשיו ₪ 60
מחיר עכשיו

₪ 120
מחיר רגיל

₪ 90
מחיר עכשיו

40 חליפות במלאי

מבחר
חליפות
ללא מכנסיים

חגורה
100% עור 

פלטה

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 18:00-22:00 יום ו‘ 10:30-12:30
 רבי מאיר 8 קומת כניסה 03-5464056

₪ 400

 100₪

זריזין מקדימים...

חליפות

₪ 180
מחיר רגיל

₪ 100
מחיר רגיל

 98

החל מ -

כל עניבות
אקסוס משי כותנה

₪ 220

₪ 390

בקניית
חליפת
פרימיום

מכנס 
פרימיום נוסף

מחיר עכשיו ₪ 60
מחיר עכשיו

₪ 120
מחיר רגיל

₪ 90
מחיר עכשיו

40 חליפות במלאי

מבחר
חליפות
ללא מכנסיים

חגורה
100% עור 

פלטה

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 18:00-22:00 יום ו‘ 10:30-12:30
 רבי מאיר 8 קומת כניסה 03-5464056

₪ 400

 100₪

זריזין מקדימים...

חליפות

₪ 180
מחיר רגיל

₪ 100
מחיר רגיל

 98

החל מ -

כל עניבות
אקסוס משי כותנה

₪ 220

₪ 390

בקניית
חליפת
פרימיום

מכנס 
פרימיום נוסף

מחיר עכשיו ₪ 60
מחיר עכשיו

₪ 120
מחיר רגיל

₪ 90
מחיר עכשיו

40 חליפות במלאי

מעכשיו 
יש סיבה 

טובה 

להגיע 
לאלעד!



בפתח-תקוה28        כ"ב באדר ב' תשע"ו 121/4/16

כ' באדר ב' תשע"ו 230/3/16

מאת: יחיאל חן וחיים רייך

מתווה  את  ולברר  לדון  לבג"ץ  לקח  חודשיים 
דנו  שבה  העיקרית  כשהסוגיה  סעיפיו,  על  הגז 

השופטים הייתה 'סעיף היציבות'.
העליון,  לנשיאת  המשנה  בראשות  השופטים,  הרכב 
פוגלמן,  עוזי  חיות,  אסתר  רובינשטיין,  אליקים  השופט 
ג'ובראן, פירסם היום את החלטתו  וסלים  נועם סולברג 

לפסול את מתווה הגז.
כבר בחודש שעבר אמר השופט אליקים רובינשטיין, 

כי ייתכן ואישור סעיף היציבות נדרש בחקיקה.
את  לשנות  לא  הממשלה  מתחייבת  היציבות'  ב'סעיף 

הרגולציה והמיסוי על חברות הגז במשך עשר שנים.
וגם  בחקיקה,  שינויים  ליזום  לא  מתחייבת  הממשלה 
המתווה  את  שתצמצם  פרטית  חוק  הצעת  לכל  להתנגד 

שגובש.
חוק  במסגרת  שביצעה  בשינויים  תסתפק  הממשלה 
ובשינוי  מ-2013  הייצוא  החלטת  במסגרת  ששינסקי, 
רואה  "אינה  כי  תצהיר  ואף   – במתווה  שמעוגן  המבני 
צורך בשינוי נוסף, שייראה מהותי בעיני המשקיע הסביר, 

בחלקו של הציבור ברווחים של בעלי המאגרים".
מאגר  לבעלי  מבטיח  הגז  הפשרה  מתווה  בנוסף, 
או  בו,  הבעלות  מבנה  שינוי  כל  מפני  'חסינות'  לווייתן 

חיוב בתחרות פנימית, לתקופה של עד 15 שנה.
החלטת בג"צ גרמה לגל תגובות במערכת הפוליטית, 
מימין ומשמאל. חברי הקואליציה תקפו, חלקם בחריפות, 

את החלטת השופטים.
מאגרי  פיתוח  על  קשות  מאיימת  בג"ץ  "החלטת 
בנימין  הממשלה  ראש  אמר  ישראל"  מדינת  של  הגז 
נתניהו. "ישראל נתפסת כמדינה עם התערבות משפטית 
מוגזמת שקשה לעשות בה עסקים". נתניהו גם מצנן את 
שלאיש  "בוודאי  הבג"צ:  שופטי  מפסיקת  ההתלהבות 
אין מה לחגוג על כך שהגז עלול להישאר במעמקי הים 
ישראל  לאזרחי  יגיעו  לא  שקלים  מיליארדי  ושמאות 
שנגרם  הקשה  הנזק  על  להתגבר  אחרות  דרכים  נחפש 

לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו".
איפוק  על  לשמור  הצליח  עדיין  נתניהו  אם  אבל 
את  לתקוף  בחר  לוין  יריב  התיירות  מקורבו שר  מסוים, 
יותר. השר לוין אמר  שופטי בית המשפט בצורה בוטה 
כי "שופטי בג"צ הוכיחו פעם נוספת שאינם מבינים את 

תפקידם ואינם ראויים לו".
'הזויה'  ההחלטה  את  ומכנה  בזה  מסתפק  לא  לוין 
השופטים:  של  הבחירה  שיטת  את  לשנות  קורא  ואף 
מהות  תחת  חותרת  אשר  ההזויה,  "בהחלטתם 
הממשלה  בעבודת  מחבלים  הם  הדמוקרטיה,  עיקרון 
מקבלי  הציבור  נבחרי  ידי  את  כובלים  ובסמכויותיה, 
ההחלטות ופוגעים פגיעה אנושה בכלכלת ישראל. אסור 
חבריי  לכל  וקורא  שב  אני  מנגד.  ולעמוד  להמשיך  לנו 
של  פניה  לשינוי  ההצעות  סביב  להתאחד  בקואליציה 
מערכת המשפט, ובראשן שינוי מיידי של שיטת בחירת 

השופטים", דברי השר לוין.
שרת המשפטים, איילת שקד הגיבה אף היא בחריפות: 
"ביטול סעיף היציבות מהווה התערבות בוטה ומיותרת 
בהחלטת הממשלה ופוגע פגיעה קשה בכלכלת ישראל. 
לא ייתכן שלממשלה יש את האחריות לכלכלתה ושגשוגה 
הנדרשת  הסמכות  ללא  נותרת  היא  אך  המדינה,  של 
לפעול. בלתי אפשרי לעבוד כך במדינה מתוקנת. על מי 
שנושא באחריות ומתן הדין והחשבון לקבל לידיו גם את 
במהירות;  לפעול  עכשיו  צריך  ברירה,  בלית  הסמכות. 
אני קוראת לשר גלנט, לשר כץ, ללפיד ולליברמן לגלות 
אחריות לאומית, להתאחד ולהעביר במהירות האפשרית 

את סעיף היציבות בחקיקה".

המשפט  בית   .D9 לא  "לא,  אמר:  יוגב  מוטי  ח"כ 
העליון הוא מוסד חשוב שצריך לחזקו. אך במתווה הגז, 
ובפגיעת  שיפוטי  באקטיביזם  שעור  עוד  היום  למדנו 
צריך  מה  בשביל  נבחרת.  ברשות  השופטת  הרשות 
במדינה  עליון.  משפט  בית  יש  שנים?  כמה  כל  בחירות 
גם  ינצח,  העם  שלטון  חיים,  חפצת  ודמוקרטית  יהודית 

אם נידרש לתקן את פיסקת היציבות".
חבר הקבינט, שר הקליטה וירושלים זאב אלקין אמר: 
בניהול  בוטה  בצורה  התערב  בגץ  נוספת  פעם  "לצערי, 
מהתערבות  כשכתוצאה  באחריות,  לשאת  בלי  המדינה 
זו תיפגע כלכלת מדינת ישראל ויחסרו מיליארדים רבים 
בריאות  לרווחה  מופנים  להיות  בתקציב המדינה שיכלו 
שיהיו  שמי  שנזכור  כדאי  אחרים.  חברתיים  וצרכים 
של  השן  במגדל  היושבים  השופטים  הם  לכך  אחראים 
בית משפט העליון. שוב הוכח, כפי שאני וחלק מחברי 
של  מהותית  מרפורמה  מנוס  שאין  שנים,  כבר  טוענים 
מערכת המשפט כדי להחזיר את הדמוקרטיה הישראלית 

לשפיות".
לצערי  "מדינת חלם.  טוען:  )ליכוד(  קיש  יואב  חה"כ 
אנו עדים היום לתוצאות של התערבות שגויה של הרשות 
השופטת בפעילותה של הרשות המבצעת. העברת סעיף 
אי ההתערבות הרגולטורית בכנסת משמעותו היא אחת – 
צעד אחד אחורה במאבקה של מדינת ישראל לעצמאות 
אנרגטית. במו״מ התעקשה הממשלה שלא לתת לחברות 
הגז יציבות בחקיקה ועכשיו בג״ץ הפך לנציגם של חברות 
הגז בדרישה זו. כל פרויקט שדורש השקעות רבות מחייב 
יציבות כך היה בפרויקט כביש 6 וכך בפרויקטים רבים 
אחרים, אך מעולם לא נדרש העניין לחקיקה. זהו תקדים 
ללכת  שאמורים  שקלים  מיליארדי  דורש.  שבג״צ  גרוע 

לקופת המדינה נמצאים כיום בסכנה".
ח"כ סמוטריץ': "בג"ץ שבר היום בברוטליות קו אדום 
מעשה.  לעשות  והכנסת  הממשלה  את  שמחייב  נוסף 
ולפיו  הגז  מתווה  את  בג"ץ  פסל  שבאמצעותו  הטיעון 
של  הדעת  שיקול  את  לכבול  מוסמכת  אינה  הממשלה 
עצמה ושל הממשלות שיבואו אחריה הוא טיעון מופרך 
שנראה יותר כתירוץ למאבק סמכויות בין נבחרי הציבור 
שמקבלת  החלטה  כל  כמעט  נבחרו.  שלא  לשופטים 
ממשלה טומנת בחובה כבילה מסוימת של שיקול הדעת 
של הממשלות הבאות. האם הסכם אוסלו לא הכניס את 
מדינת ישראל למחוייבות שעלתה לנו דמים מרובים תרתי 
ציבורית  במחלוקת  שנוי  היה  לא  הוא  האם  משמע?! 
ופוליטית עזה?! האם בג"ץ העלה בדעתו לפסול אותו 
בשל כך?! האם עסקאות שחרור מחבלים אינן מעמידות 
ומחייבות  מוגמרת  עובדה  בפני  הבאות  הממשלות  את 

אותן להתמודד עם תוצאותיהן?!
ממשלה  שמקדמת  שנתית  רב  תכנית  כל  "למעשה, 
למשל  כך  הבאות.  הממשלות  את  מה  במידת  כובלת 
 f-35 מטוסי  כגון  הביטחוניות  הרכש  עסקאות  מרבית 
תכניות  גם  כך  רבות.  שנים  פני  על  שנפרשות  וצוללות 
תשתיתיות שנפרשות על פני שנים רבות וכוללות חתימה 

על חוזים ארוכי טווח כדוגמת כביש 6 וכדו'".

בשמאל מברכים
מנגד, בצד השמאלי של המפה הפוליטית, מיהרו לברך 

על החלטת שופטי בג"צ. 
יו"ר המחנה הציוני ח"כ יצחק הרצוג הגיב: "החלטה 
את  לכבול  לממשלה  אסור  בג"צ.  של  ואמיצה  נכונה 
ידיה ושיקול דעתה. ברכות למי שמובילות ומובילים את 
יחימוביץ׳  ושלי  כבל  איתן  במיוחד  והעתירה,  המאבק 
ציבורי  גבול  שהציבו  הציוני  מהמחנה  נוספים  וחכים 

שופטי בג"צ קיבלו את 
דעת העותרים והורו 

  על ביטול מתווה הגז
בג"צ אסר על הממשלה 

להתחייב לחברות הגז 
רשימת התחייבויות ארוכה 

המבוססות על טענה 
ל'יציבות' המתווה המוגש 

להסכמה בין הממשלה 
ובין חברות הגז  גל 

חסר תקדים של תגובות 
במערכת הפוליטית – מימין 
ומשמאל, בעקבות החלטת 

השופטים

דרמה: בג"צ ביטל את מתווה הגז
ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר על הנזק הקשה שנגרם לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו"

ברור לטובת כלל אזרחיות ואזרחי ישראל".
יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הגיב: "מדובר על ניצחון גדול 
של כל אזרחי ישראל. יש שופטים בירושלים! בית המשפט הוכיח 
מאיומיו.  ולא  הממשלה  ראש  של  מנוכחותו  נבהל  שלא  מי  שיש 
מקריאה ראשונית של פסיקת בג"צ עולה כי בית המשפט אימץ את 
קביעת ועדת הכלכלה שדרך המלך הראויה היא דרך החקיקה בכנסת. 
וכמו כן, קיבל את הקביעה שסוגית היציבות הרגולטורית שהממשלה 
הציעה מהווה פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית. בכוונתי לכנס 
את ועדת הכלכלה לאלתר על מנת לדון במשמעויות וההשלכות של 

פסיקת בג"צ".
שהממשלה  המחיר  זה  המתווה  " ביטול  הגיבה:  לבני  ציפי  ח"כ 
ה"אני  גישת  חקיקתו.  בדרך  הגסה  הסף  רמיסת שומרי  על  משלמת 
לא  הכלכלה,  שר  והזזת  החשמל  יו"ר  הדחת  זה",  על  מצפצף 

השתלמו".
שרגיל  "נתניהו  להחלטה:  הגיבה  ורבין  נחמיאס  איילת  ח"כ 
שההפחדה תמיד עובדת לו, נתקל הפעם במחסום בג"צ. השופטים 
לא מיהרו לפחד מהאיומים, או מהנאום השערורייתי שנשא בפניהם 
נתניהו  וקיבלו את ההחלטה הנכונה, משפטית ומוסרית. טוב יעשו 
יפנימו  אותו,  לעקוף  ולנסות  בג"צ  את  לתקוף  במקום  אם  ושליחיו 
את פסק הדין ויחזרו בהם מהניסיון לחלק כמעט בחינם את משאבי 

הטבע של מדינת ישראל".
חה"כ יעל כהן פארן, אמרה: "יש שופטים בישראל, אני מברכת 
את בג"צ על ביטול סעיף היציבות במתווה הגז, זה יום שמח לאזרחי 
לא  היציבות  סעיף  בכנסת  שגם  לכך  נפעל  אנחנו  ישראל,  מדינת 
יעבור. מאבק ממושך שהובלנו כנגד המתווה נושא פירות, האינטרס 
הציבורי גדול יותר מהאינטרס הצר של חברות הגז. אמשיך לפעול 
על  ושמירה  ישראל  מדינת  אזרחי  של  לטובתם  לדאוג  מהכנסת 

האינטרסים שלהם בגז הישראלי".

3        כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

שותפויות לווייתן ודלק קידוחים 
הגיבו לפסיקת שופטי בג"צ 
שביטל את מתווה הגז הנוכחי

דרמה: בג"צ ביטל את מתווה הגז

חברות הגז: 
"נגיע להסדר 
עם הממשלה 
ונעמוד במתווה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר על הנזק הקשה שנגרם לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו"

החלטה דרמטית של השופטים. אסדת הגז 
מול חופי אשקלון )צילום: פלאש 90(

מאת: אלי שניידר

שסביב  קידוחים,  ודלק  לווייתן  שותפויות  גם 
העסקה איתם התחוללה הסערה, הגיבו להחלטת 

שופטי בג"צ.
למעט  הגז  מתווה  כל  את  קיבל  בהחלטתו  "בג"ץ 
סעיף היציבות, לרבות אישור הפעלת סעיף 52, אישור 
הפרקים הנוגעים למחירים, יצוא, מיסוי, הסדרים מבניים 
וסעיפים רבים נוספים – ועל כך אנו מברכים", כך הגיבו 
"מההחלטה  לדבריהם,  להחלטה.  לווייתן  שותפויות 
עולה עוד כי גם השופטים מכירים בנחיצותה של יציבות 
ההשקעות  את  שיאפשרו  תנאים  ויצירת  רגולטורית 
נפעל  אנו  גז.  מאגרי  ופיתוח  חיפוש  לצורך  הדרושות 
יציבות  תנאי  לייצר  מיידי,  באופן  הממשלה,  עם  יחד 
בלוח זמנים מהיר על מנת שנוכל לעמוד ביעדי המתווה 
תגובת   ,"2019 שנת  סוף  עד  לווייתן  פיתוח  ובראשם 

שותפויות לווייתן.
במקביל הוציאה חברת דלק קידוחים הודעה לבורסה 
בתגובה על החלטת בג"ץ ומסרה כי "בכוונת השותפות 
תנאי  את  בממשלה  הרלבנטיים  הגורמים  עם  להסדיר 

היציבות על מנת לעמוד ביעדי המתווה".

אינו  הגז  מתווה  אמר:  הציוני(  )המחנה  חסון  יואל  ח"כ 
בכלכלה  מדובר  ההון.  ובעלי  ממשלה  ראש  בין  אישי  חוזה 
לקרות  חייב  הוא  ולכן  שלמה,  ומדינה  כולה  החברה  של 
הוא  המתווה  ביטול  ופתוחה.  שקופה  מתוקנת,  בצורה 
פסק  בג"ץ  ולשמחתנו  הציוני,  המחנה  שהוביל  מאמץ  פרי 
נשמעה מספסלי  הביקורת שכבר  העתירה שהוגשה.  לטובת 
הליכוד כנגד בג"ץ ממחישה עד כמה הממשלה אינה סופרת 
שרי  את  מעניינים  אינם  והחוק  הדמוקרטיה  הציבור.  את 
הממשלה, אלא קשרי ההון-שלטון שעל פיהם נכתב המתווה. 
גם  לו  שיש  ודרמטי,  היסטורי  הישג  הוא  הגז  מתווה  ביטול 
ניסה להערים על אזרחי  השלכות פוליטיות. שלטון הליכוד 
ישראל ולהעביר מתווה שהיה צפוי לפגוע בנו. למזלנו בג"ץ 

יצא להגנה על האזרח וביטל את רוע הגזירה".
חה"כ פרופ' מנואל טרכטנברג )המחנה הציוני( על הכרעת 
בג"ץ: "פסיקת בג"ץ תגרום לכך שמתווה הגז יחזור לכנסת 
לדיון מהותי, על אף שהממשלה נמנעה עד כה מלעשות כן. 
ברור לכולם כי המתווה כבר לא רלוונטי, לא בפן של היציבות 
הרגולטורית, ולא בפן של המחיר הגבוה מאוד שנקבע בו – 
ינהיג  פשוט  החדש  ושהממונה  אחורה,  צעד  לקחת  מוטב 

פיקוח מחירים".
המחוקקת  שהרשות  "לאחר  אמר:  בר-לב  עמר  חה"כ 
של  האחרון  העוגן  תפקידה,  את  למלא  יכולתה  את  איבדה 
הדמוקרטיה הישראלית – בג"צ, חסם היום את הדיקטטורה 
השלטונית של נתניהו. חרף המאמצים של הרודן להשתיק את 
הכנסת בכלל ובפרט בנוגע לגז וחרף הצהרתו כי כשהוא רוצה 
משהו הוא משיג אותו, שופטי בג"צ פסקו הערב כי בסעיף 
הוא  העליון  המשפט  בית  כי  והוכיחו  לפגם  טעם  היציבות 

רשת הביטחון האחרונה של הדמוקרטיה".

יונה: תעודת כבוד לבית המשפט  יוסי  חבר הכנסת פרופ' 
העליון והישג אדיר לחברה האזרחית בישראל. אם זה נראה 
כמו ברווז, הולך כמו ברווז ועושה קולות כמו ברווז, אז זה 
מסריחה  הייתה  קידומו  דרך  מסריח,  נראה  המתווה  ברווז. 
בית  מסריח.  המתווה  ולכן   , מסריחים  היו  בעדו  והנימוקים 
תעודת  פסק.  הוא  וכך  ראינו,  שכולנו  מה  ראה  המשפט 
האזרחית  לחברה  אדיר  והישג  העליון  המשפט  לבית  כבוד 

בישראל".
ח"כ קסניה סבטלובה )המחנה הציוני( : "שוב הוכח שיש 
שנרמסו  והדמוקרטיה,  החוק  שלטון  בירושלים.  שופטים 
בזכות  ומודגש  חוזר  שלטון,  הון  וקשרי  המתווה  בחסות 
השופטים בירושלים. אני מברכת על  ביטול המתווה שנזכיר 
כי עבורו "הוזזו" שורה של אנשים בתפקידי מפתח וערכים 
כמו שוויון בפני החוק ועקרון שלטון החוק- נרמסו ברגל גסה. 
בדמוקרטיה,  הרשויות  הפרדת  חשיבות  את  מוכיח  המקרה 

וחשיבותה של מערכת משפטית חזקה ומתפקדת".
בכל  בירושלים.  שופטים  "יש  הגיב:  שי  נחמן  ד"ר  ח"כ 

מדינה מתוקנת, הייתה היום הממשלה הולכת הביתה".
יו"ר סיעת מרצ, אילן גילאון, בירך: "יש שופטים בירושלים, 
וגם הם יודעים שצדק הוא שמירה על נכסי הטבע של המדינה 
פעם  מוכיחה  זו  פסיקה  ההון.  בעלי  לידי  הפקעתם  ומניעת 
נוספת כי האינטרס של נתניהו ושותפיו הוא הניגוד המוחלט 

לאינטרס של אזרחי ישראל וטובתם".
ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר סיעת המחנה הציוני: "שופטי בג"צ 
הזכירו לכולנו שהכנסת היא הריבון, ולא נתניהו. טוב שעדיין 
יש מי שלנגד עיניו עומדת טובת אזרחיות ואזרחי ישראל ולא 

אינטרסים פוליטיים וכלכליים זרים".
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3        כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

שותפויות לווייתן ודלק קידוחים 
הגיבו לפסיקת שופטי בג"צ 
שביטל את מתווה הגז הנוכחי

דרמה: בג"צ ביטל את מתווה הגז

חברות הגז: 
"נגיע להסדר 
עם הממשלה 
ונעמוד במתווה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר על הנזק הקשה שנגרם לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו"

החלטה דרמטית של השופטים. אסדת הגז 
מול חופי אשקלון )צילום: פלאש 90(

מאת: אלי שניידר

שסביב  קידוחים,  ודלק  לווייתן  שותפויות  גם 
העסקה איתם התחוללה הסערה, הגיבו להחלטת 

שופטי בג"צ.
למעט  הגז  מתווה  כל  את  קיבל  בהחלטתו  "בג"ץ 
סעיף היציבות, לרבות אישור הפעלת סעיף 52, אישור 
הפרקים הנוגעים למחירים, יצוא, מיסוי, הסדרים מבניים 
וסעיפים רבים נוספים – ועל כך אנו מברכים", כך הגיבו 
"מההחלטה  לדבריהם,  להחלטה.  לווייתן  שותפויות 
עולה עוד כי גם השופטים מכירים בנחיצותה של יציבות 
ההשקעות  את  שיאפשרו  תנאים  ויצירת  רגולטורית 
נפעל  אנו  גז.  מאגרי  ופיתוח  חיפוש  לצורך  הדרושות 
יציבות  תנאי  לייצר  מיידי,  באופן  הממשלה,  עם  יחד 
בלוח זמנים מהיר על מנת שנוכל לעמוד ביעדי המתווה 
תגובת   ,"2019 שנת  סוף  עד  לווייתן  פיתוח  ובראשם 

שותפויות לווייתן.
במקביל הוציאה חברת דלק קידוחים הודעה לבורסה 
בתגובה על החלטת בג"ץ ומסרה כי "בכוונת השותפות 
תנאי  את  בממשלה  הרלבנטיים  הגורמים  עם  להסדיר 

היציבות על מנת לעמוד ביעדי המתווה".

אינו  הגז  מתווה  אמר:  הציוני(  )המחנה  חסון  יואל  ח"כ 
בכלכלה  מדובר  ההון.  ובעלי  ממשלה  ראש  בין  אישי  חוזה 
לקרות  חייב  הוא  ולכן  שלמה,  ומדינה  כולה  החברה  של 
הוא  המתווה  ביטול  ופתוחה.  שקופה  מתוקנת,  בצורה 
פסק  בג"ץ  ולשמחתנו  הציוני,  המחנה  שהוביל  מאמץ  פרי 
נשמעה מספסלי  הביקורת שכבר  העתירה שהוגשה.  לטובת 
הליכוד כנגד בג"ץ ממחישה עד כמה הממשלה אינה סופרת 
שרי  את  מעניינים  אינם  והחוק  הדמוקרטיה  הציבור.  את 
הממשלה, אלא קשרי ההון-שלטון שעל פיהם נכתב המתווה. 
גם  לו  שיש  ודרמטי,  היסטורי  הישג  הוא  הגז  מתווה  ביטול 
ניסה להערים על אזרחי  השלכות פוליטיות. שלטון הליכוד 
ישראל ולהעביר מתווה שהיה צפוי לפגוע בנו. למזלנו בג"ץ 

יצא להגנה על האזרח וביטל את רוע הגזירה".
חה"כ פרופ' מנואל טרכטנברג )המחנה הציוני( על הכרעת 
בג"ץ: "פסיקת בג"ץ תגרום לכך שמתווה הגז יחזור לכנסת 
לדיון מהותי, על אף שהממשלה נמנעה עד כה מלעשות כן. 
ברור לכולם כי המתווה כבר לא רלוונטי, לא בפן של היציבות 
הרגולטורית, ולא בפן של המחיר הגבוה מאוד שנקבע בו – 
ינהיג  פשוט  החדש  ושהממונה  אחורה,  צעד  לקחת  מוטב 

פיקוח מחירים".
המחוקקת  שהרשות  "לאחר  אמר:  בר-לב  עמר  חה"כ 
של  האחרון  העוגן  תפקידה,  את  למלא  יכולתה  את  איבדה 
הדמוקרטיה הישראלית – בג"צ, חסם היום את הדיקטטורה 
השלטונית של נתניהו. חרף המאמצים של הרודן להשתיק את 
הכנסת בכלל ובפרט בנוגע לגז וחרף הצהרתו כי כשהוא רוצה 
משהו הוא משיג אותו, שופטי בג"צ פסקו הערב כי בסעיף 
הוא  העליון  המשפט  בית  כי  והוכיחו  לפגם  טעם  היציבות 

רשת הביטחון האחרונה של הדמוקרטיה".

יונה: תעודת כבוד לבית המשפט  יוסי  חבר הכנסת פרופ' 
העליון והישג אדיר לחברה האזרחית בישראל. אם זה נראה 
כמו ברווז, הולך כמו ברווז ועושה קולות כמו ברווז, אז זה 
מסריחה  הייתה  קידומו  דרך  מסריח,  נראה  המתווה  ברווז. 
בית  מסריח.  המתווה  ולכן   , מסריחים  היו  בעדו  והנימוקים 
תעודת  פסק.  הוא  וכך  ראינו,  שכולנו  מה  ראה  המשפט 
האזרחית  לחברה  אדיר  והישג  העליון  המשפט  לבית  כבוד 

בישראל".
ח"כ קסניה סבטלובה )המחנה הציוני( : "שוב הוכח שיש 
שנרמסו  והדמוקרטיה,  החוק  שלטון  בירושלים.  שופטים 
בזכות  ומודגש  חוזר  שלטון,  הון  וקשרי  המתווה  בחסות 
השופטים בירושלים. אני מברכת על  ביטול המתווה שנזכיר 
כי עבורו "הוזזו" שורה של אנשים בתפקידי מפתח וערכים 
כמו שוויון בפני החוק ועקרון שלטון החוק- נרמסו ברגל גסה. 
בדמוקרטיה,  הרשויות  הפרדת  חשיבות  את  מוכיח  המקרה 

וחשיבותה של מערכת משפטית חזקה ומתפקדת".
בכל  בירושלים.  שופטים  "יש  הגיב:  שי  נחמן  ד"ר  ח"כ 

מדינה מתוקנת, הייתה היום הממשלה הולכת הביתה".
יו"ר סיעת מרצ, אילן גילאון, בירך: "יש שופטים בירושלים, 
וגם הם יודעים שצדק הוא שמירה על נכסי הטבע של המדינה 
פעם  מוכיחה  זו  פסיקה  ההון.  בעלי  לידי  הפקעתם  ומניעת 
נוספת כי האינטרס של נתניהו ושותפיו הוא הניגוד המוחלט 

לאינטרס של אזרחי ישראל וטובתם".
ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר סיעת המחנה הציוני: "שופטי בג"צ 
הזכירו לכולנו שהכנסת היא הריבון, ולא נתניהו. טוב שעדיין 
יש מי שלנגד עיניו עומדת טובת אזרחיות ואזרחי ישראל ולא 

אינטרסים פוליטיים וכלכליים זרים".
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

הנהג בהם מנהג דרך ארץ

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

ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתוֹ  ִאיׁש  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַאֲהרֹן  ְבֵני  ַוִּיְקחּו 
ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני  ַוַּיְקִרבּו  ְקטֶֹרת  ָעֶליָה  ַוָּיִׂשימּו  ֵאׁש  ָבֵהן 
ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא ִצָּוה אָֹתם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל 

אוָֹתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה' )ויקרא י, א-ב(. 
גרמו  סיבות  ומספר  לשמים  מיתה  התחייבו  ואביהו  נדב 
זרה, מ"מ  רק שהקריבו אש  נאמר  )ואע"ג  שבפסוק  לדבר 
הכלי  בפירוש  יעוי'  לכך,  סיבות  עוד  שהיה  למדו  רבותינו 
הכתוב  בלשון  מעוגנת  וסיבה  סיבה  כל  כיצד  שמבאר  יקר 

"ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה"(: 
)כפשטות  ה'  ציוה  לא  אשר  זרה  אש  הקריבו  א'-  סיבה 

לשון הפסוק(.
סיבה ב'- הורו הלכה בפני משה רבם בכך שהכניסו אש 
זרה אשר לא ציוה עליהם )עירובין סג ע"א(, ומורה הלכה 

בפני רבו חייב מיתה )ברכות לא ע"ב(.   
ולכן  במקום.  )רש"י  למשכן  יין  שתויי  נכנסו  ג'-  סיבה 
נסמכה פרשת שתויי יין למיתת בני אהרון, להורות ששתויי 

יין נכנסו ולכן מתו(. 
סיבה ד'- שהיו מהלכים אחר משה ואהרון ואומרים: מתי 
ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את העדה )סנהדרין 

נב ע"א(.
סיבה ה'- שלא נשאו נשים והולידו ילדים )ילקוט שמעוני 

הובא בכלי יקר(. 
סיבה ו'- נכנסו מחוסרי בגדים למשכן )שם(. 

ולכאורה לא מובן, הרי משה רבינו העיד על נדב ואביהו 
שהיו בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, כפי שדרשו חז"ל )ויקרא 
אמר  ג(-  י,  )ויקרא  ֶאָּקֵדׁש  ִּבְקרַֹבי  המילים  על  ב(  יב,  רבה 
משה לאהרון, בסיני נאמר לי שה' עתיד לקדש את הבית הזה 
ובאדם גדול מקדשו, והייתי סבור שמא או בי או בך הבית 
הזה מתקדש, ועכשיו התקדש בשני בניך, סימן שהם גדולים 

ממני וממך.
ואם כן לכאורה הדברים סותרים, מצד אחד נדב ואביהו 
היו בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, יותר ממשה ואהרון, מצד 
ולכן  שני מבואר בחז"ל שהם לא קיימו את מצוות התורה 

נענשו. 
אלא שגילו לנו בזאת רבותינו סוד כמוס כיצד לעבוד את 
היו  ואביהו  נדב  לפניו.  והרצויה  הנכונה  בדרך  יתברך  ה' 
קדושי עליון, אך רבותינו הבינו שהם עברו את הגבולות של 
ציווי ה' שהוא הנהג בהם מנהג דרך ארץ )ברכות לה ע"ב(. 
וזה הפירוש "אש זרה" דהיינו ההתלהבות יתר שהייתה להם 
בעבודת ה', מעבר לגבול, והיא הביאה אותם לכל העבירות 

שמנו חז"ל, ונסביר:
נדב ואבינו לא רצו להתחתן מתוך מחשבה שאם יתחתנו 
הם יהיו מוכרחים להקדיש ולהעניק לאשה ולילדים מהזמן 
רצו  לא  הם  בשכינה,  בדבקותם  יפגע  שזה  וחששו  שלהם, 
שחלק מהלהבת האש שלהם לדבקות בה' יתברך תתחלק גם 

לאשה ולילדים, אלא ִיְדֵבקּו בה' ללא הפסקה. 
וכן כשמשה ואהרון לא הוכיחו מספיק את עם ישראל הם 
רגזו בליבם ולא יכלו לסבול שהעם מלינים על משה ואהרון, 
מדוע  ח(,  טז,  )שמות  ָמה"  "ְוַנְחנּו  בענווה  להם  עונים  והם 
משה ואהרון לא זורקים מרה בתלמידים )כתובות קג ע"ב(? 
סברו  ואביהו  נדב  ישראל?  עם  את  מזעזעים  לא  הם  מדוע 
שצריך להחדיר בעם ישראל את המורא שמים ביד תקיפה, 
וזה הכוונה שהורו הלכה בפני רבם, שמתוך דביקותם בה' 

חשבו שיש להנהיג את העם בדרך אחרת. 
צריך  שכך  חשבו  הם  למשכן,  יין  שתויי  כשנכנסו  וכן 
כיון  ב(,  ק,  )תהילים  ְּבִׂשְמָחה  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ה',  את  לעבוד 
שמצווה שעושה האדם בשמחה מעלתה הרבה יותר גדולה 
)ולכן הקפידה התורה  וגבוה ממצווה שעושה בלא שמחה 
באומרה "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' אלוקיך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 
שהקב"ה  ח"ו,  מז(,  כח,  )דברים  אְֹיֶביָך"  ֶאת  ְוָעַבְדָּת  ֵלָבב.. 
מקפיד על ישראל שיעבדו אותו בשמחה, שיברכו בשמחה, 
שיודו לו בשמחה, ושיעשו את המצוות בשמחה ולא מתוך 

כפיה(. 
אדם  שגם  כיון  טעו,  שהם  רבותינו  אותנו  מלמדים  אך 
יתברך ללימוד  זמנו לעבודת ה'  שמתקדש ומטהר ומקדיש 
התורה לתפילה ולדביקות בשכינה, אסור לו לשכוח שישנו 
ציווי לישא אשה ולהוליד ילדים, ֹלא תֹהּו ְבָרָאּה ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה 
)ישעיה מה, יח(, הקב"ה לא ברא את עולמו כדי שיהיה תוהו 
ובוהו אלא ציווה שנפרה ונרבה, ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ 
)בראשית א, כח(, ולכן כשלא נשאו נשים זה נחשב שהקריבו 

אש זרה, כיון שה' יתברך לא חפץ באש ההתלהבות הזו.
לחשוב  ולא  חכמים  לדברי  לשמוע  התורה  ציוותה  וכן 
ְוָׁשַמְרָּת  אלא  וכך",  כך  עושים  היינו  במקומם  היינו  "אם 
ַלֲעׂשוֹת ְּככֹל ֲאֶׁשר יוֹרּוָך )דברים יז, י(, אפילו יאמרו לך על 
ימין שהוא שמאל, או שמאל שהוא ימין, אל תסור מדבריהם 

)ילקוט שמעוני רמז תתקי"א(.  
לעובדו  הכוונה  בשמחה  לעובדו  מצוונו  כשהקב"ה  וכן 
בשמחה פנימית ולא בשמחה חיצונית שבאה לאדם מחמת 
שתיית אלכוהול וכדו', אלא ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה )תהילים 
אך  יתברך,  בו  לדביקות  המביאה  פנימית  שמחה  ב(,  ק, 
מאדון  ופחד  במורא  להיות  עליו  למקדש  האדם  כשנכנס 
העולם השוכן במקום הזה, ואין חפץ לה' שישתמש האדם 

בסממן חיצוני כדי לעובדו בשמחה.
ומוסר  לימוד  זו  בפרשה  אותנו  מלמדת  הקדושה  התורה 
נכונה-  בצורה  יתברך  הבורא  את  לעבוד  כיצד  גדול  השכל 
לקיים את מצוות ה', אך לא לגבב ולהוסיף מצוות שהתורה 
לא ציוותה עליהם, דברים ֲאֶׁשר ֹלא ִצִּויִתי ְוֹלא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי 

)ירמיה ז, לא(. 

ָׁשלוֹם  ְנִתיבוֶֹתיָה  ְוָכל  נַֹעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  הקדושה  תורתנו 
דרך  מנהג  בהם  הנהג  אותנו  מצווה  ולכן  יז(,  ג,  )משלי 
ארץ )ברכות לה ע"ב(, תאכל, תשתה, תתלבש, תעבוד את 
עבודתך או תלמד את לימודך עדי ערב, תשמח את אשתך 

ובניך, תשוחח ותחנך אותם לעבודת ה' - בזה חפץ ה'.

 

לטובה  עלינו  שעברו  הקדושים  הפורים  ימי  עניין  כל 
אוָֹרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  אחד:  פסוק  סביב  נסובים  ולברכה 
ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר )אסתר ח, טז(.  אוָֹרה- זו תורה )מגילה 

טז ע"ב(. 
כל העניין של פורים היה לצורך דבר אחד- שעם ישראל 
יזכו להרגיש שהתורה זה לא ח"ו עוד מצוה, לימוד התורה 

זה לא עוד מצווה, אלא הוא כל המהות של עם ישראל!
אותו  וריהט  בית  בנה  אדם  נמשיל,  זאת  להמחיש  כדי 
אך  ז(,  א,  )אסתר  ׁשוִֹנים  ִמֵּכִלים  ְוֵכִלים  ונאים,  יפים  בכלים 
לא דאג שיהיה חשמל בבית, ואפילו נר אין לו להדליק, האם 
יש ערך לבית כזה?  הבית יפה ומסודר בצורה נפלאה עם כל 
הריהוט היקר, אך אם אין שם חשמל הוא לא שווה כלום, 

כשמגיעה שעת חשיכה האדם כבר מגשש באפילה.
בדומה לזה מבארים רבותינו שעם ישראל בלי התורה הוא 

כמו עיוור המגשש באפילה שלא יכול להתקיים.
וזה הכוונה "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה", לעם ישראל היה חסר 
הם  ובלעדיו  עצום,  אור  אורה-  זה  שהתורה  ההרגשה  את 

נמצאים בחושך.
חושבני שהיום אנו נמצאים בממדים הללו, ישנם יהודים 
רבים שעדיין לא הגיעו למדרגה הזאת של  "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה 
אוָֹרה", הם לא מרגישים שהתורה זה האור שלנו ובלעדיה 

מגששים באפילה.
דרשו  ַהְּיהּוִדים,  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  כז(  ט,  )אסתר  הפסוק  על 
דהיינו  כבר.  שקיבלו  מה  קיימו  ע"א(  פח  )שבת  רבותינו 
שפורים זהו יום קבלת התורה, ביום זה קיבלו ישראל מחדש 
את התורה הקדושה. ולכאורה קשה, מה שייך לומר שפורים 
זה קבלת התורה, הרי התורה התקבלה כבר ונתנה בהר סיני?

את  הייתה  לא  אך  בסיני  ניתנה  שהתורה  נכון  אלא, 
ההרגשה שבלא התורה נמצאים באפילה, בתוך מרתף חשוך 

ולא שווים מאומה. 
לא  ואסתר  מרדכי  ימי  ועד  הקדושה  התורה  קבלת  מיום 
חשבו  ישראל  עם  אז  עד  הזו.  ההרגשה  את  עמ"י  הרגישו 
שוודאי טוב שקיבלו את התורה, אך לא הייתה את ההרגשה 
הנפלאה שלחיות בלי התורה זה לחיות בלי חשמל, בלי אור, 

ואי אפשר להסתדר.
ִמַּזְרָעם )אסתר ט, כח(  עד שבאו ימי הפורים שֹלא ָיסּופו 
ולא יתבטלו לעולם )מדרש משלי(, והאירו והגביהו את עם 
ישראל להבין להשכיל ולהרגיש שהתורה זה האור והחיות 
למצב  הגיעו  הם  אוָֹרה-  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  היהודי.  העם  של 
הנפלא הזה שהרגישו שהתורה זה האור ובלעדיו מגששים 

באפילה ולא יכולים לחיות!
יהי רצון שנזכה לקבל את האור הנפלא הזה ונבין באמת 
ְואֶֹרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם  ִּכי  שבלעדי תורתנו הקדושה אין לנו חיים, 
ָוָלְיָלה )מתוך ברכות קריאת שמע-  יוָֹמם  ֶנְהֶּגה  ָיֵמינּו, ּוָבֶהם 
בגאולה  בקרוב  בקרוב  לראות  ונזכה  עולם(,  אהבת  ברכת 

השלימה, אמן.

תורתנו הקדושה ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי 
ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום 
)משלי ג, יז(, ולכן מצווה 

אותנו הנהג בהם מנהג דרך 
ארץ )ברכות לה ע"ב(, תאכל, 
תשתה, תתלבש, תעבוד את 

עבודתך או תלמד את לימודך 
עדי ערב, תשמח את אשתך 
ובניך, תשוחח ותחנך אותם 

לעבודת ה' - בזה חפץ ה'.
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העמוד 
טעון 
גניזה

היסטורי  יום  מתארת  "שמיני"  פרשת 
חנוכת  של  היהודי  העם  בחיי 
המשכן,  חגיגה  מרגשת שהטביעה 
חותם עמוק, אולם במהלכה היה אירוע 
מעשיהם  לנוכח  השמחה  על  שהעיב  דרמטי 
של בני אהרון הכהן – נדב ואביהו. וכך נאמר: 
מחתתו  איש  ואביהו  נדב  אהרן  בני  "ויקחו 
ויתנו בהן אש... ותצא אש מלפני ה' ...וימותו 
מלבד  נורא!  אסון  א'-ב'(.   )י',  ה'"  לפני 
אהרון  של  בניו  את  שפקד  הטראגי  המאורע 
שעליהם  היהודי,  העם  בני  מטובי  הכהן, 
הכהן  שאהרון  הרי  אקדש",  "בקרובי  נאמר: 
אוהב  בהיותו  ישראל  בני  על  אהוב  שהיה 
הנורא  אסון  אותו  פקד  שלום,  ורודף  שלום 
ובני  לפתע.  נסתלקו  בניו  שני  ל"ע,  מכל 

ישראל כאבו גם את אבלו הפרטי .
דווקא ברגע המיוחד של חנוכת המשכן בחר 
אשר  על  ואביהו  נדב  את  להעניש  הקב"ה 
השאלה,  נשאלת  ה'.  לפני  זרה  אש  הקריבו 
מדוע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן, 
וארץ.  שמים  בו  שנבראו  כיום  עבורו  שהיה 
גדולים מישראל  כשברור שפטירתם של שני 
פוגמת בשמחתו של הקב"ה כמו גם בשמחתם 
של בני ישראל שצפו בכיליון עיניים ליום זה, 
השהה  לא  מדוע  ומשה?  לאהרון  צער  וגרם 

הקב"ה עונשם ליום אחד?
וביותר יש לבאר, שהרי נדב ואביהו התחייבו 
מיתה קודם לכן, שהרי כתוב: "ואל אצילי"- 
ידו"-  שלח  "לא  והזקנים,  ואביהו  נדב  הם 
יד, שהיו  ראויים להשתלח בהם  מכלל שהיו 
ושתיה.  אכילה  מתוך  גס  בלב  בו  מסתכלים 
שלח  שלא  עוזיאל  בן  יונתן  בתרגום  וכתב 
שעתא,  בההוא  ואביהו  לנדב  עונשו  הקב"ה 
שאז  למילואים  שמיני  יום  עד  חיכה  אלא 
הק'  החיים"  ה"אור  שם  ומביא  הענישם. 
רצה  שלא  כיון  בהם,  ידו  שלח  שלא  הטעם 
מדוע   - להבין  יש  א"כ  השמחה.  לערבב 
כדי לא  בשעת מתן תורה לא רצה להענישם 
יום  המשכן  הקמת  ובשעת  השמחה,  לערבב 
השמיני למילואים שלח ידו בהם ולא חש לזה 

שתתערב השמחה ותיפגע?
וראנה  "צאנה  הפסוק:  על  חז"ל  אמרו  כבר 
לו  שעטרה  בעטרה  שלמה  במלך  ציון  בנות 
אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו"- ביום 
חתונתו- הוא מתן תורה, וביום שמחת ליבו- 
מחזקת  זו  השוואה  המקדש.  חנוכת  הוא 
הבליג  הקב"ה  מדוע  השאלה  את  שבעתיים 
השמחה,  את  להשבית  לא  כדי  חתונתו  ביום 

ולא עשה כן ביום שמחת ליבו?
שרצה  למלך  משל.  בדרך  זאת  לבאר  ניתן 
לבנות עיר אשר כל תושביה יהיו מרוצים. הוא 
קרא לאדריכל מומחה ואמר לו לתכנן עיר כזו 
ולבנותה. עשה האדריכל את צווי המלך ובנה 
עיר לתפארת: דירות מרווחות, מעיינות, גינות 
ופרדסים וכדומה. העיר התאכלסה ולאחר זמן 
ולראות האם  מה בא המלך לבדוק את העיר 
באמת כל תושביה מרוצים? ערכו לו בני העיר 
באמצע  מלכים.  וסעודת  חמה  פנים  קבלת 
מרוצים  כולם  האם  המלך  שאל  הסעודה 

מאד.  מרוצים  אחד:  פה  כולם  ענו  מהעיר? 
תלונה?  למישהו  יש  האם  המלך  שאל  שוב 
בעיר  המלך,  אדוני  כן  ואמר:  אחד  קם  והנה 
המלך:  להם  הבטיח  מיד  רופא...  אין  הזאת 

אשלח לכם רופא מומחה מעיר הבירה.
לקבל  כולם  יצאו  לעיר,  הגיע  שהרופא  ביום 
פניו בבגדי חג. גם המלך בכבודו ובעצמו בא 
הפנים  מקבלת  נדהם  הרופא  פניו.  את  לקבל 
שעשו לו, ואמר בלבו: כנראה האנשים האלו 
לא יודעים מה זה רופא ומה תפקידו, בחושבם 
פוקח  להיות  ובידו  יכול,  כל  הוא  שרופא 

עוורים, מחיה מתים וכו'... 
כל  האם  המלך  שאל  הסעודה  באמצע 
ומצאו שאחד  בדקו  כאן?  נמצאים  התושבים 
המלך  פנה  חוליו.  מחמת  חסר  מהתושבים 
לרופא ואמר לו: הנה יש לך הזדמנות להוכיח 
את עצמך, לך טפל בחולה ורפא אותו. הרופא 
לו  נתן  החולה,  את  בדק  המלך,  כדברי  עשה 
שעה  עברה  לא  והנה  וחזר.  תרופות  מיני 
מת!  החולה  הגיעה-  רעה  ושמועה  קלה 
הרופא  הזהו  פניהם,  על  נפלו  התושבים  כל 
הגדול? שאלו. גם המלך כעס על הרופא ואמר 
לו: כפי ששמעתי החולה הזה לא היה מסוכן, 
א"כ מדוע מת? השיב הרופא: לא טיפלתי בו. 
נדהם המלך מתשובתו של הרופא, הרי שלחתי 
אותך לרפאותו? נימק הרופא את דבריו ואמר: 
נזק  נגרם  היה  החולה,  את  מרפא  הייתי  אילו 
לתושבי המקום הזה. מאחר והכל היו סומכים 
הם  לכל מכאוב,  מזור  להביא  בכוחי  כי  עלי, 
היו מפסיקים לשמור על בריאותם. רצוני היה 
ואין  מוגבלת  יכולתי  כי  התושבים  ידעו  כי 
בכוחי תמיד להושיע. קיבל המלך את נימוקו 

ונוכח לדעת שעשה זאת בחכמה.
ליבו-יום חנוכת המשכן.  ביום שמחת  גם  כך 
שלא  נזהרים  ישראל  היו  המשכן  שהיה  לפני 
"ואיש  עליהם  שיכפר  מי  אין  כי  לחטוא, 
המשכן,  שהוקם  לאחר  אבל  יומת".  בחטאו 
נשקפה סכנה שבני ישראל יחשבו שמעתה הם 
יכפרו  והקרבנות  כרצונם,  לעשות  חופשיים 
עליהם. והיה צריך להוציא מלבם של ישראל 

מחשבה מוטעית זו. 
דווקא  ואביהו  נדב  את  המית  ה'?  עשה  מה 
בעת הקמת המשכן, ולא הועילה להם זכותם 
של  זכותו  ולא  אהרון,  של  בניו  היותם  ולא 
משה רבינו דודם, או זכות היום המיוחד של 
אימה  ישראל  על  שתיפול  כדי  ליבם,  שמחת 
נפלה  בארזים  "אם  ויאמרו:  מחטא,  ופחד 
למרות שמן  הקיר",  אזובי  יגידו  מה  שלהבת 
את  לערבב  לא  תורה  במתן  כמו  היה  הראוי 

השמחה.
תורת  את  קוראים  אנו  בהם  בשבועות 
הקורבנות ובימינו: "ונשלמה פרים שפתינו" - 
תפילה היא במקום הקרבן, אכן בכוחם לשנות 
סדרי בראשית ולהפוך לנו את הקללה חלילה 
לברכה, "אהבך ה' אלוקיך". אך יחד עם זאת 
ולעשות,  להשתדל  שחובתנו  לדעת  עלינו 
הקב"ה  ואז  מחט,  של  כחודו  פתח  לפתוח 

יפתח לנו פתח כפתחו של אולם.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ביום חתונתו 
וביום שמחת ליבו
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03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

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

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

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

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

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

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

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

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
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קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

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

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

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

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

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2

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

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

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

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

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

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

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

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

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

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

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

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

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

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

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

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

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

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

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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 צרכנות
מתכוננים לפסח

שביעות  מביעים  החסד'  ב'נתיב 
רצון מפעילות המכירות של תקופת 
ערב פורים. המבצעים שלא השאירו 

ושאר המבצעים המיוחדים  מגוון המוצרים  מקום לתחרות, 
של 'נתיב החסד'. גרמו לכולם להבין שאין מה לחפש במקום 
רחבי  בכל  המפוזרות  לחנויות  הגיעו  לקוחות  אלפי  אחר, 
הארץ ונהנו ממחירים זולים במיוחד ומשרות מעולה. ב'נתיב 
החסד' ישנה נוחות מקסימאלית, כשהצרכנייה קרובה לבית 
החסד'  ב'נתיב  בעיניים.  עבודה  וללא  זולים  המחירים  וגם 
כבר מתכוננים לחג הבא שבפתח, חג הפסח, תוכלו למצוא 
חומרי  כן,  כמו  המהודרות  בכשרויות  הפסח  מוצרי  כל  את 
ניקוי לסוגיהם השונים. 'נתיב החסד' מזמינה את לקוחותיה 
הפזורים  הרבים  בסניפיה  לחגים  קניותיהם  את  לערוך 

ברחבי הארץ.

מבצע 'מעולה' מגיע לקו סיום 
כזכור חברת 'מעולה' יצאה במבצע מיוחד במסגרתו, חמש 
הענק  מהמגוון  באיסוף  שלמות  דקות  בשתי  יזכו  זוכים 
לזכות  המעוניינים  'מעולה'.   חברת  מוצרי  של  והאיכותי 
מנות  משלוח  של  תמונה  לשלוח  התבקשו  המיוחד  בפרס 
'מעולה',  מוצרי  מבחר  עם  ו'מעולה'  יצירתי  מושקע,  איכותי 
ההגרלה  המבצע.  של  הייעודית  לכתובת  ולשלוח  לצלם 

תתקיים ביום שישי - ז' ניסן (15.4) הודעות ישלחו לזוכים.
  

חוויה גדולה במחירים קטנים
כל  וכסף?  בזמן  לחסוך  רוצים 
אחת.  גג  קורת  תחת  הקניות 
לכם  מחכים  שופ  ביג  ברשת 
המתקרב  הפסח  חג  לקראת 

ובא. לקראת פסח, קולקציית בגדים מרהיבה לכל הגילאים, 
שמלות פרחוניות לצד שמלות שיפון לבנות, סטים של בגדי 
ועד  מכופתרות  חג  מחולצות  וגזרות,  צבעים  בשלל  בנים, 
למכנסי חול המועד. במחלקת התינוקות תמצאו הכל מציוד 
הקוסמטיקה  במחלקת  והנעלה.  בקבוקים  ביגוד,  לבית, 
במחירי  מוצרים  ושלל  לפנים  קרמים  לפסח,  כשר  איפור 
חג מיוחדים. במחלקת הכלים מחכים לכם עם כל הסירים, 
ומתנות  צעצועים  וכן  ונוי  הגשה  כלי  סכו"ם,  המחבתות, 
להנות  שלכם  הילדים  יוכלו  הקניות,  בזמן  המשפחה.  לכל 
ממשחקיה חדישה ומאובזרת, ובפינת הקפה תוכלו לקנות 
שתיה ומאפים. ביג שופ היא רשת אזורית: ירושלים, אשקלון, 

יבנה, חיפה והקריות.

זוכה בפרס החדשנות 
 mix & מקסימה  סנו  מרוכז  כביסה  ג'ל 
של  החדשנות  בפרס  הזוכה  הוא   wash
מוצר השנה 2016 בקטגוריית מוצרי כביסה.  
ג'ל  מקסימה  בסנו  שהתנסו  צרכנים  אלפי 
בו  בחרו    mix & wash מרוכז  כביסה 
מהפכנית  טכנולוגיה  בזכות  השנה,  למוצר 
הבגדים  כל  את  לכבס  המאפשרת  ייחודית 
צורך  ללא  אחת,  במכונה  הצבעוניים 
בטכנולוגיה  מרוכז  כביסה  ג'ל  בהפרדה. 
ייחודית, המונעת מעבר צבעים מבגד לבגד 

יחד.  וכהים  בהירים  צבעוניים,  אריגים  לכבס  ומאפשרת 
הקרים  במים  גם  הטמפרטורות,  בכל  וכתמים  לכלוך  מסיר 
לדברי  הכבסים.  סוגי  ולכל  הכביסה  מכונות  לכל  ומתאים 
חברת  שערכה  "ממחקרים  לנדסברג:  יובל  מר  סנו,  מנכ"ל 
בכך  רואים  הכביסה  את  שממיינים  הצרכנים  כי  מצאנו  סנו 
מטלה מכבידה. המוצר הזוכה מהווה פריצת דרך טכנולוגית 
מודים  אנו  הכביסה.  בהרגלי  ומהפכה  בתחום  משמעותית 
 mix & wash מקסימה  בסנו  שבחרו  הצרכנים  לאלפי 

למוצר השנה".

ארבע משפחות מאושרות זכו בחדר ילדים 
בייבי  "האגיס  מבצע 
מותג  של  סטייל" 
המוביל  החיתולים 
לסיומו  הגיע  'האגיס', 
גדולה.  הצלחה  ורשם 
משפחות  אלפי  עשרות 
במהלך  השתתפו. 

עילית,  ממודיעין  ובוזו  קסל  משפחות  זכו  המבצע,  חודש 
מירושלים  אוחנה  ומשפחת  לציון  מראשון  וינברג  משפחת 
ובשרות   12,000₪ של  בשווי  מעוצב  ילדים/תינוקות  בחדר 
ובמבחר  מעצבת  של  צמוד  ליווי  הכולל  מלא,  סטיילינג  הום 
נוספות  ומאה משפחות  אלמנטים משלימים לעיצוב החדר. 
זכו בחיתולי האגיס מתנה. מהאגיס נמסר: "בחרנו לערוך את 
המבצע דווקא בתקופה זו לקראת חג הפסח, בה משפחות 
ולהשקיע  לשנות  לשפץ,  העונות  חילופי  את  מנצלות  רבות 
להתחדש  הזמן  בדיוק  זה  השנה.  ימות  משאר  יותר  בביתם 
הזוכים  את  מברכת  האגיס  ומעוצב.  יפה  ילדים  בחדר 

ומאחלת לכל בית ישראל חג שמח".

300 רכבים למסירה מיידית
בשבוע  המכירות  ימי   3 לקראת 
 – כ"ה  שני-רביעי  בימים  הבא 
שיתקיימו   (4-6.4) ב'  אדר  כ"ז 
ליס'  'ביג  של  התצוגה  באולמות 
רכבים   300 כ-  החברה  מעמידה 
הרכבים  רכישת  דגמים.  במגוון 

הרכב  את  לקבל  המכירות  בימי  לרוכשים  תאפשר  מראש 
סיום  עם  מייד  ליס'  'ביג  מחניוני  היישר  מיידית  באספקה 
התשלום.  רק ב'ביג ליס' באופן בלעדי מציעים לכל הלקוחות 
מגוון גדול של עסקאות מיוחדות: עסקאות מזומן מיוחדות, 
עסקאות מימון מיוחדות "ללא מקדמה וללא ריבית והצמדה" 
לצרכי  אישית  ובהתאמה  בישראל,  הנמוך  חודשי  בתשלום 
אז  ועוד.  אבזור  הטבות  מיוחד,  אין  טרייד  עסקאות  הלקוח, 
אם גם אתם חושבים שהגיע הזמן שלכם ליהנות מרכב חדש 
במחיר בלעדי ובעסקת מימון מיוחדת אתם מוזמנים בשבוע 
לאולמות   4-6.4 ב  אדר  כ"ה-כ"ז  רביעי  שני-  בימים  הבא 
ובבני   39 ירמיהו  ברחוב  בירושלים:  ליס'  'ביג  של  התצוגה 

ברק ברחוב כהנמן 106 ותתחדשו.

בין הניקיונות קפה גדול ומאפה במחיר שווה
ועבודות  מאחורינו  פורים 
הזמן  זה  לפנינו.  הפסח 
לצאת אל אחד מסניפי נאמן 
ברחבי  הפזורים  מהדרין 

חוויה משפחתית-קולינרית  ב'נאמן', מציע  זמן  הארץ. פסק 
ברמה גבוהה וטעימה במיוחד. הארוחה עשירה ומשודרגת, 
ומכילה את מיטב המנות. 'נאמן' מציע במשך כל ימות השנה 
תפריט מגוון, ארוחות חלביות, סלטים, מאפים, ארוחות בוקר 
ב'נאמן'  ואירועים.  לשבתות  עוגות  של  שפע  לצד  מלאות. 
ופרווה,  חלביות  מיוחדות,  מנות  במגוון  אתכם  מפתיעים 
נפלא.  ובניחוח  משובח  בטעם  איכותיים  סלטים  או  כריכים 
צהריים  ארוחות  שכולל  חדש  מהדרין  סניף  להזכירכם: 

עסקיות, בסניף החדש בבני ברק.

מגיע לכם חופשה בירושלים
חופשה  בירושלים,  חופשה  כמו  אין 
ליהנות  נפלאה  דרך  היא  בירושלים 
שילוב  להציע.  הזו  לעיר  שיש  מה  מכל 
מרתק בין עבר להווה, קצב חיים צבעוני, 
המיוחדת  האווירה  והעיקר  ותוסס  חי 
בעולם.  אחרת  עיר  באף  קיימת  שלא 
ישראכרט, מעניקה לחברי תכנית "מגיע 

לך יותר" את כל הסיבות הטובות להפתעות נעימות וכמידי 
עסק  בבתי  ממגוון  משתלמות  הטבות  מבחר  מציגה  חודש 
ברחבי הארץ. החודש יהנו חברי התכנית מחופשה חלומית 
נוף  מול  השוכן  וגן  בית  הארחה  בית  בירושלים.  ומפנקת 
תפריט  עם  חופשה  מציע   , פסטורלית  באווירה  ירושלמי 
כנסת  בית  שונים,  בגדלים  יוקרתיים  אירוח  חדרי  עשיר, 
הנחה   5% יקבלו  התוכנית  חברי  מהודרת.  וכשרות  מפואר 
 .02-6420990 והזמנות:  לפרטים  לשבת.  אירוח  בהזמנת 

להצטרפות לתכנית מגיע לך יותר חייגו: 1-800-22-88-44

מתוק גם למוגבלים בצריכת סוכר 
גם  סוכר?  בצריכת  מוגבלים 
מטעם  ליהנות  מגיע  לכם 
שוקולדים  עם  ומתוק  אנין 
הגבוהה  ברמה  איכותיים 
מזמינים  ב'שמרלינג'ס'  ביותר. 
אתכם ליהנות משוקולד רוזמרי 
סוכר,  ללא   – ופרווה  חלבי 

ולזכות בחווית טעם אנינה ומתוקה. עם רוזמרי ללא סוכר, 
ואיכותי. טעים  שוויצרי  פרימיום  שוקולד  עם  ליהנות  תוכלו 

עם  "רוזמרי"  לשוקולד  בטעמו  זהה  הסוכר,  ללא  השוקולד 
נימוח  פרלין  במילוי  מעולה  שווייצרי  משוקולד  ועשוי  סוכר, 
"הממתק החדש  זכו בתואר  סוכר  מפנק. השוקולדים ללא 
היוקרתית  המזון  בתערוכת   "2013 לשנת  ביותר  הטוב 
ברשתות  להשיג  ציריך.  בד"צ  בהשגחת  "כושרפאסט". 

השיווק ובחנויות המובחרות.

שאסור  מחירים 
לפספס

הפסח  חג  לקראת 
'ראלקו',  מכריזה 
שארפ  יבואנית 
מבצעי  על  בישראל 

הנחות מיוחדים על מגוון מקררים במחירים שאסור לפספס. 
מקררי  דלתות   4 או   2 מקררים  מגוון  על  מתקיים  המבצע 
ומביצועים  מתקדמות  מטכנולוגיות  הנהנים  מהדרין  שארפ 
יוצאי דופן ופיקוד שבת מתקדם. המבצע מתקיים ברשתות 
שיווק החשמל הנבחרות עד מוצ"ש אסרו-חג פסח כ"ב ניסן 

תשע"ו (30.04.16) או עד גמר המלאי.

גם צבע יסוד וגם צבע עליון במוצר אחד מושלם!
הפסח,  לקראת 
משיקה  נירלט 
חדשני  מוצר 
ממשפחת נירוקריל  
"נירוקריל    :EXTRA
 -"EXTRA 1 IN 2
וצבע  יסוד  צבע 
אחד,  במוצר  עליון 

צורך  אין  שמהיום,  כך  הצביעה!  מלאכת  את  עליכם  שיקל 
ועמידה לאורך  2 מוצרים כדי לקבל צביעה אחידה  לרכוש 
"כחברה  בנירלט:  שיווק  סמנכ"ל   , זכאי  שיר  לדברי  זמן. 
מובילה בשוק הצבע בישראל, חשוב לנו להביא גם לצרכנים 
הפתרונות  את  להם  להעניק  בעולם,  החדשנות  את  בארץ 
ולשפר  הצביעה  תהליך  את  עליהם  להקל  המתאימים, 
שיטת  הקיר".  על  זמן  לאורך  הצבע  ועמידות  התוצאה  את 
של  דילול  ברמת  כפריימר  ראשונה  שכבה  יישום  היישום: 
דילול  ברמת  גמר)  (שכבת  עליון  כצבע  שנייה  ושכבה   50%
של 20%. מחיר מומלץ לצרכן: 114.90 ₪ לגוון לבן באריזת  

5 ליטר. ניתן להשיג בחנויות וברשתות השיווק המובחרות.

'יקבי ברקן' משיקים לפסח בציר חדש 
בפעם  להציג  גאים  ברקן'  'יקבי 
יינות  סדרת  את  החמישית, 
הבציר  לשנת   Assemblage
 ,Assemblage סדרת   .2012
בבחינת  מרכזי  נדבך  מהווה 
של  הייחודי  והאופי  הפוטנציאל 
הטרואר של אזורי הגידול השונים 
של  איכות  סדרת  זוהי  בישראל. 
יין  כל  כאשר  מקומיים,  בלנדים 
מהזנים  ומורכב  בטעמו  ייחודי 
המאפיינים את אותו איזור. סדרה 

ברקן'  'יקבי  של  העיקריים  הגידול  אזורי  את  לייצג  באה  זו 
בצורה הטובה ביותר. סדרת האיכות Assemblage: איתן, 
 ₪  79 כ-  לצרכן:  מומלץ  מחיר   .2012 בציר  וצפית,  ריחן 

כשרות מהודרת של בד"צ חוג חתם סופר פ"ת כשר לפסח

מוצר השנה על "טונה לֶה-סנדביץ'"
החמישית  השנה  זוהי 
טונה  של  מוצר  בה 
נבחר  "סטארקיסט" 
לאחר  השנה,  למוצר 
שזכה בתואר המכובד 
קודמות.  בשנים  גם 
סטארקיסט"  "טונה 
לה  "טונה  על  קיבלה 
הציונים  את  סנדביץ'" 

הטונה:  בקטגוריית  למתחרים,  ביחס  ביותר,  הגבוהים 
ו-90.5%  חדשנות  על   74.1% אטרקטיביות;  על   76.9%
מהמשתמשים הביעו שביעות רצון מהמוצר. כל אלה הובילו 
התואר  את  למוצר  המקנה  ציון   ,83% סופי:  משוקלל  לציון 
מוצר השנה. על פי נתוני מכון TNS - למחקרי שיווק וסקרי 

דעת קהל.

סוף לשומן השרוף.
לניקוי קל ופשוט סנו מציעה את 
והסרת  לניקוי  פלוס  פורטה  סנו 
תבניות,  מתנורים,  שרוף  שומן 
בריכוז  קצף  המכיל  ועוד  סירים 
ולכלוך  שומן  להסרת  גבוה 
לסנו  בחימום.  צורך  ללא  שרוף, 
מיוחד  קצף  מתז  פלוס  פורטה 
פתיחה  חסין  ביטחון  פקק  עם 
על ידי ילדים, לביטחון מקסימלי 

עם  הניקוי  בזמן  גומי  בכפפות  להשתמש  יש  הבית.  בתוך 
המוצר. בנוסף, סנו מציעה את ז'אוול מנקה תנורים – מסיר 
מיועד  חיידקים.  שומנים קר בתוספת אקונומיקה המשמיד 
תבניות,  מתנורים,  שרוף  ושומן  במיוחד  קשה  לכלוך  לניקוי 
סירים, כיריים, קולטי אדים וחרסינות. עם פקק חסין פתיחה 
המונע שימוש לא רצוי על ידי ילדים. סנו פורטה פלוס וסנו 
'הכספת'  במבצע  הם  גם  משתתפים  תנורים  מנקה  ז'אוול 
ב-1,000  לזכות  הזדמנות  ולקבל  להשתתף  כדי  סנו.  של 

שקלים מתנה יש להתקשר לטלמסר: 03-9411044

פרוסות גבינה צהובה בצורות 
עמק, מותג הגבינות הצהובות המוביל בישראל מבית תנובה, 
השיק בימים האחרונים מוצר חדשני במיוחד לילדים: עמק 
בצורות - פרוסות גבינה צהובה בצורות חביבות על ילדים, 
כמו קטר רכבת ודובי. ע. גרוס-שון, מנהלת חטיבת עסקים 
במדף  חדשנית  בהשקה  "מדובר  החלב:  בתשלובת  ושיווק 
הגבינות הצהובות. השקה זו מהווה את יריית הפתיחה של 

מחלבת תל יוסף החדשה, המתקדמת 
המתקדמות  ובין  בישראל  ביותר 
האחרון,  בדצמבר  שהושקה  בעולם, 
פתרונות  של  פיתוח  ומאפשרת 
לטכנולוגיה  הודות  ומגוונים,  חדשניים 
חדשנית. גבינת עמק בצורות, מיוצרת 
עניין  להכניס  ונועדה  לילדים  במיוחד 
מראה  כי  הבנה  מתוך  לארוחה,  וגיוון 
בקרב  מאוד  משפיע  בצלחת  האוכל 

בצורות,  לאכול."עמק  והמוטיבציה  התיאבון  על  ילדים 
בהכשר ועדת מהדרין תנובה בראשות הגר"מ גרוס והגרי"מ 

שטרן.

גם נוח וגם יפה בקיץ הזה
תקשורת  לנשות  באירוע 
בחנות  השבוע  שהתקיים 
נחשפו  קרוקס  של  הדגל 
לדגמי  המשתתפות 
שנראה  החדשים  הקולקציה 

החדשים  הדגמים  בין  הקרוב.  ובקיץ  באביב  המדפים  על 
שמחכים לכם בחנויות: נעל עקב מושלמת לימי הקיץ, נוחה 
מאווררת ומתאימה לשימוש יומיומי, הרצועות עשויות מעור 
אמתי בשילוב בד. במחיר של 250 שקלים. גם לתינוקות ניתן 
למצוא, נעלי טרום הליכה וצעד ראשון המצטיינות בהקפדה 
על דריכה ונחיתה של כף הרגל, גפה סינטטית בשילוב רשת 
וניתנות  קלות  מושלמת,  להתאמה  סקוץ  אוורירית,  ניילון 
לכיבוס. בצבעים: ורוד, בזוקה, סגול, נייבי, רויאל. מידות 19 
שיאפשרו  לבנים  ספורטיביות  נעליים  וכן,   .₪  200 ב-   23  -
להם להשתולל וליהנות בלי הפסקה עם נוחות שלא נגמרת 
נעליים צבעוניות,  קלות משקל וגמישות עם תמיכה מירבית 
וסילבר.  נייבי  ים,  כחול  אפור,  בצבעים:  הרגל.  כף  בקשת 

במידות 23 – 33 במחיר של 200 ₪ 

קצרצרים
 Smashbox חברת

אך  ביותר  יעיל  איפור  מסיר  מציעה 
איפור,  כל  להסרת  מאד  עדין  זאת  עם 
זמן  לאורך  עמידים  מתכשירים  החל 
שומן  נטול  במים.  עמידה  למסקרה  ועד 
מחיר:  לגירוי.  גורם  שאינו  עדין  בהרכב 
ובמתחם  אפריל  ברשת  להשיג   ₪  109

סמאשבוקס בקניון עזריאלי בת"א

אסתי לאודר 
הראשון  הצעד  את  מציגה 
 Perfectly לעור נפלא: סדרת

 4 של  עוצמה  רבת  החדשה-סדרה    Clean
שונים.  מרקמים   4 ב-  מתקדמים  ניקוי  מוצרי 
הסדרה החדשה אינה מעוררת אקנה, נבחנה 

העור.  סוגי  לכל  ומתאימה  ואופטלמולוגית  דרמטולוגית 
לצרכן  והמשביר  אפריל  הפארם,  ברשתות  להשיג 
צח  פנים  לעור  הדרך  מובחרות.  פרטיות  ובפרפומריות 

עוברת מהיום באסתי לאודר  

לחג
תתחדשו 

"מלח הארץ" 
מעדכנת את סדרת "SALT N' EASY" - תערובות מלח גס 
וירקות בתנור עכשיו באריזת  ותבלינים לצליית עוף, דגים 
כורכום,  עם   – המשי  דרך  טעמים:   3 של  במגוון  גר'   400
חרדל, ג'ינג'ר, רוזמרין, אורגנו ועשבי תיבול, ים תיכוני-  עם 
עם   – וטוסקנה  קצח  כוסברה,  טרגון,  תימין,  תיבול,  עשבי 
סלרי,  בזיליקום,  הדרים,  קליפות  ירוק,  תה  אדום,  פלפל 
שום, רוזמרין, אורגנו ומרווה. כשרות: בד"צ העדה החרדית

סנו מציגה:
את סדרת סנו ג'ט החדשה לניקוי יסודי והשמדת 99.9% 
מהחיידקים בתוך דקה, הדרך היעילה והמהירה לנקות 
לניקוי  ג'ט  סנו  מוצרים:  שלושה  בסדרה  הבית.  כל  את 
וסנו  במטבח  יסודי  לניקוי  קצף  ג'ט  סנו  ורצפות,  כללי 
ג'ט  סנו  סדרת  האמבטיה.  בחדר  יסודי  לניקוי  קצף  ג'ט 
משתתפת גם היא במבצע 'הכספת' של סנו. כדי לזכות 
יש להתקשר לטלמסר: 03-9411044 ב-1,000 שקלים 

סדרת נוזלי הכלים 'סנו ספארק' 
 2016 השנה  מוצר  של  החדשנות  בפרס  הזוכה  היא 
בארבעה  מגיעה  הסדרה  כלים.  לניקוי  נוזלים  בקטגוריית 

רענן,  לימון  קלאסי,  ניחוחות: 
השקד  ופריחת  עדין  לבנדר 
 700 של  לחיץ  בבקבוק 
ליטר   1 של  בבקבוק  מ"ל, 
לשימוש  נוחה  משאבה  עם 
ובבקבוק חסכוני של 1.5 ליטר

גיל שנה הוא גיל מיוחד מאוד. הקטנצ'יק הזה, שעד 
לא מזמן בעיקר אכל וישן, כבר רוצה להיות עצמאי 
כמה שיותר ואחת הדרכים בה הוא מבטא זאת היא 

באכילה. אז מה עושים? 
במרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה ממליצים:

"ילד  כבר  כשהוא  עכשיו,   – משפחתיות  ארוחות   
המשפחתי,  בשולחן  אותו  להושיב  יותר  קל  גדול", 
לרכוש  המשותפת,  מהחוויה  ליהנות  יכול  הוא  שם 
מיומנויות אכילה ולאכול ממגוון המאכלים של כולם.
מוכר ואהוב לצד חדש ומסקרן – הקפידי להציע   
את המזונות שילדך כבר מכיר ואוהב, אך לצדם גם 

מזונות חדשים על מנת שיתרגל אליהם.
 דוגמא אישית – זכרי שאמא ואבא הם המודל של 
שבתחום  ובוודאי  מובנים  בהרבה  לחיקוי  הילדים 
התזונה. אם חשוב לך למשל שהפעוט יאכל ירקות 

ופירות דאגי לאכול אותם בעצמך לידו.
תפריט בריא ומגוון – המזונות של הפעוט צריכים 
לכלול בשר ועוף, ביצים ומוצרי חלב, קטניות ודגנים 

(רצוי מלאים), ופירות וירקות בחמישה צבעים.

טיפים הדברים החשובים באמת...

דאגה לתזונת הפעוט שלך

לקראת פסח המותג בובי בראון מציעה:
להרגעה  שמן  ביניהם:  מנצחים  ניקוי  מוצרי 
 SOOTHING CLEANSING וניקוי עור הפנים
העור  את  המרגיעה  משופרת  בגרסה   OIL
עשיר  העור,  של  הטבעית  בלחות  לפגוע  מבלי 

בחומצות שומן אומגה 3 ו-6. מחיר:  210 ₪



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

    כ'- כ"ב אדר ב' תשע"ו  
 30/03/16 -1/04/16       

                       

03-6162228
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3-3.5 חדרים

וילות ובתים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ'- כ"ב אדר ב' תשע"ו  30/03/16-1/04/16  203-6162228
הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לה' באדר א' תשע"א 9/2/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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לשבתות ופסח

עד 30 מיטות
054-7310237

באבן גבירול-בני ברק
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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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מצפה יריחו
■
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נתניה

■







ספסופה
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צפת
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צפון
■
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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מכוניות
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קוממיות
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ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom
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רמת הגולן                              
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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

 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 

פורים

04-6972555

■





קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■



X
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שברולט

מאזדה

פיז'ו

הונדה

יונדאי

■
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קרית שמונה                               
■
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פורד

סיאט
■
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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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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■





■






infoezrentcoil

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

 ■











מוצרים 
rושירותים



בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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טבריה

דלתון

■







יבניאל

ירושלים
דימונה
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חשמונאים
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

כוכב יעקב
■
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מושב אלומה
■





מושב תרום
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מושב עלמה
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כלנית
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מירון
■





■





■






■









■




גורן
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MTV■







סאניאנג
■
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LTZ■





טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צקים למשך 

שנה/נכיון צ'קים
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02-6-630-630
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פרטים והרשמה: 03-6880091 | 050-3131740

ימים שישי - מוצ“ש
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052-4227714

מקבלים עבודות ריפוד
פוליטורה  תיקון כיסאות
מבחר בדים דמוי עור

במבצע מושב כסא70₪

רפד

■





■








■




■






■





■







MP■




■




c■




■




■




■
INFINITY



■




■




■




■




■




■


■




■




■




■


MP


■




■




■





■



■




■





■


■




■




■




■




■




■




■


■




■


■


■


■


■


■


■


■


■


■


■


■




v■


■


■


■


■


■




HP■




■




■




■




■




■




■


■





■




■




■
XXX



■




■


■




■


■


■


■


■


■


■


■


■
XX



■


■





■




X■




■
XX



■
TEC


■




■




■




■


■


■


■


■




■




■




■




■



■



■
FO



■


■


■


■




■


■


■


DVD■


■


■


NEK■


■


■


■


■


■


■


■




■


■




■


■




SX■




■


■




■




■




■




■




■


■




■




■




■


■


■


■


FG■




■


■


■


■




6הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ'- כ"ב אדר ב' תשע"ו  30/03/16-1/04/16 וברכה 03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




וילות ובתים

■




■




 ■




 ■




 ■



■





■




■




■





■






■





■








דלתון

■





■





■





■








■









■




■






wwwzlbrcom


■








10 מילים
1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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3.5-3 חדרים
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 0 3 - 6 1 6 2 2 2 8

0 3 - 6 1 6 2 2 2 8

10 מילים
 1,000,000

קוראים

10 מילים
 1,000,000

קוראים

ם
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00

0 
ם 

לי
מי
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0 

ל
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16

22
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03-6162228

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

דרושים/ות

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
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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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חירום

תחבורה
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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
yair68@gmail.com 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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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

סופר-שפע ברכת-השם
עומדת להפתח בימים הקרובים 

ברח' השלושה 35 בב"ב
דרושים מיידית:
 קופאים/יות 
 סדרנים/יות

 ומנהלי מחלקות
תנאים טובים למתאימים!
050-4128561
054-3442422
052-2267176


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות







 




03-5795922

חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■





נתן: 053-5230211

 נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
 תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות
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jobskidumpluscoil
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o�cevatikimnet
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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

■




■





■




ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקורא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

קו עיתונות דתית (קול העיר ב״ב) / 8009446 / 

דרישות התפקיד:
הובלת הפעילות החינוכית בגיל הרך

ניהול והנעת צוות עובדי הגן
יחסי אנוש מעולים, רגישות, יצירתיות

נכונות לעבודה מאומצת
 מוזמנים להגיש מועמדות למשרת בוקר וצהריים

* גננות/ים בעלי תעודת הוראה/סטז'ריות
* סטודנטים/יות בשלבי סיום תעודת הוראה לגיל הרך

* בעלי/ות תואר ראשון בחינוך

לגני הילדים בכפר סבא

דרושות/ים גננות/ים

קורות חיים והמלצות להעביר לאגף משאבי אנוש 
עיריית כפר-סבא
פקס: 09-7649298

MashabeyEnosh@ksaba.co.il :דוא"ל

לגני הילדים בכפר סבא

קו עיתונות דתית )קול העיר ב"ב( / 8009447 / 

דרושות סייעות
לעיריית כפר-סבא

דרישות המשרה 
12שנות לימוד לפחות

מסירות, סבלנות, רגישות גבוהה
ויחסי אנוש טובים

יכולת השתלבות בצוות
יכולת לעבודה פיזית

תיאור התפקיד
סיוע בפעילות התפעולית והלימודית בגן

השתלבות בצוות החינוכי
עבודה עם ילדים בגילאי 6-3

לפקס 09-7646415
korothaim.ganim@ksaba.co.il או למייל

קורות חיים והמלצות
להעביר למחלקת גני הילדים עיריית כפר-סבא

המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד

קורות חיים והמלצות להעביר לאגף משאבי אנוש 
עיריית כפר-סבא
פקס: 09-7649298

MashabeyEnosh@ksaba.co.il :דוא"ל

■




■





■


■






■




■






shalomed

gmailcom

■





■



meiranetil

■





קו עיתונות דתית / 8009220 / 

מוכרנים/ות
למחלקת חמוצים ותבלינים בתפזורת

לבני ברק, לעבודה במשמרות
לפרטים, הרב אברהם אוחנה: 055-6644729

לרשת סופרים בפריסה ארצית דרושים/ות

דרושים מפיצים
בכל ערי וישובי הארץ

מצות טעימות במיוחד, פריכות וקלות לאכילה!

הכנסה טובה לפסח- מתאים גם לאברכים למורים ולנשים!

מוצר שלא נמכר ברשתות השיווק

מצות ברכת הפסח
הליין החדש - הזהב!

מצות שמורות עבודת יד

בהכשר הבד"ץ יורה דעה 
הרב שלמה מחפוד שליט"א

מיסודו ובהמלצתו ובהדרכתו הבלעדית 
של הרב יורם אברג'ל זצ"ל 

טל: 08-8503100 | 052-7154919 | 052-7140721
לסוכנים  -  052-9977775  |  050-2670222

אפשרות לשיווק מצות בהכשר הבד"ץ 
חניכי הישיבות

הרב מרדכי גרוס שליט"א 
בהכשר

הרב שלום הכהן שליט"א  ■





■





052-9977775

בשורה משמחת!
לאברכים ולראשי כולל 

050-2670222
052-7154919
08-8503100

מצות פריכות וטעימות לשעורי ליל הסדר
ניתן לרכישה בקבוצות

 עבודת יד
במחיר מוזל ומסובסד

בהכשר בד"צ יורה דעה- הרב מחפוד

ניתן לרכוש מצות שמורות

הקודם זוכה!
ל! 

גב
מו

אי 
מל

■










odedodedcpacoil

■






■



■






072-22-222-62

-רק בקריירה!-

לרשת דרושים:
מוכרות  תופרת מודלים
סוכני מכירות  זכיינים

ר‘ עקיבא 40 / עזרא 11 בני ברק
054-6573395

עקב הביקוש הרב

ֱקורות�חיים:

: michalמייֹל @rightscenter.co.il1

102עבור�מיכֹל�משרה153-36293676פֱקס:

ִדרוש/ה

ֹלחברה�מוביֹלה
בבי�ברֱק

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:

ֱקורות�חיים:

: michalמייֹל @rightscenter.co.il1
102עבור�מיכֹל�משרה153-36293676פֱקס:

ִדרוש/ה
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

מהֹלת�תיֱקי�ֹלֱקוחות
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:
ֱקורות�חיים:

michalמייֹל: @rightscenter.co.il1
102עבור�מיכֹל�משרה153-36293676פֱקס:

ִדרוש/ה

ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:

יתִד ֱקוֹל�העיר

אפשרויות�ֱקיִדוםמֱקום�מבוסס�ומצֹליח

רכזת
תאום�פגישות

ִדרושה

ברֱק בבי מוביֹלה ֹלחברה

michalֱקו"ח�ֹלמייֹל: @rightscenter.co.il1
153-36293676פֱקס:

103עבור�מיכֹל�משרה

050-2436777טֹלפון:

סביבת�עבוִדה�חרִדית
אווירה�ביתית
יכוֹלת�יהוֹל

michalמייֹל:ֱקו"ח�ֹל @rightscenter.co.il1
משרה153-36293676פֱקס: עבור�מיכֹל�ֹלציין�מס'

ִדרושים/ות
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום
050-2436777טֹלפון:

103משרה

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

רכזת�תיאום�פגישות
סיון�ביהוֹל�צוות

עוזר�אישי�בעֹל�רכב
שעות�חוִדשיות20ֹלעבוִדה�שֹל�כ-

102משרה

104משרה

105משרה

מהֹלת�משמרת�ערב
 סיון�ביהוֹל�צוות�ובמכירות�חובהֹלסיף�בי�ברֱק�ואֹלעִד

מתאמי/ות�פגישות
ערב ֹלמשמרת�בוֱקר/

100משרה

אווירה

ביתית,

סביבת

עבוִדה�חרִדית

אפשרות

ֹלמשרת�אם

סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,
אפשרות�ֹלמשרת�אם

michalמייֹל:ֱקו"ח�ֹל @rightscenter.co.il1

משרה153-36293676פֱקס: עבור�מיכֹל�ֹלציין�מס'

ִדרושים/ות
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

אווירה�ביתית
בווסים + תאים�מצוייים

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום
050-2436777טֹלפון:

103משרה

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

רכזת�תיאום�פגישות
סיון�ביהוֹל�צוות

עוזר�אישי�בעֹל�רכב
שעות�חוִדשיות20ֹלעבוִדה�שֹל�כ-

102משרה

104משרה

105משרה

מהֹלת�משמרת�ערב
ֹלסיף�בי�ברֱק�ואֹלעִד

יהוֹל�צוות�ובמכירות�חובהסיון�ב

מתאמי/ות�פגישות
ערב ֹלמשמרת�בוֱקר/

100משרה

סביבת
עבוִדה
חרִדית

אפשרות
ֹלמשרת

אם

michalמייֹל:ֱקו"ח�ֹל @rightscenter.co.il1

משרה153-36293676פֱקס: עבור�מיכֹל�ֹלציין�מס'

ִדרושים/ות
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:

103משרה

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

רכזת�תיאום�פגישות
סיון�ביהוֹל�צוות

עוזר�אישי�בעֹל�רכב
שעות�חוִדשיות20ֹלעבוִדה�שֹל�כ-

102משרה

104משרה

105משרה

מהֹלת�משמרת�ערב
ֹלסיף�בי�ברֱק�ואֹלעִד

יהוֹל�צוות�ובמכירות�חובהסיון�ב

מתאמי/ות�פגישות
ערב ֹלמשמרת�בוֱקר/

100משרה

אפשרות
ֹלמשרת

אם

סביבת
עבוִדה
חרִדית

אווירה�ביתית
בווסים + תאים�מצוייים

מרכז רפואי מעיני הישועה
מקצוענים עם נשמה

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה

  tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל
פקס: 03-5771144

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

עובד/ת כללי/ת
למחלקת אחזקה

משרה מלאה
ניסיון בשיפוצים כלליים- חובה

השכלה טכנית-חובה



עד י״ב בניסן תשע"ו )20.4.16( או עד גמר המלאי

חלב תנובה


	Kvpt1p001
	Kvpt1p002
	Kvpt1p003
	Kvpt1p004
	Kvpt1p005
	Kvpt1p006
	Kvpt1p007
	Kvpt1p008new
	Kvpt1p009
	Kvpt1p010
	Kvpt1p011
	Kvpt1p012
	Kvpt1p013
	Kvpt1p014
	Kvpt1p015
	Kvpt1p016
	Kvpt1p017
	Kvpt1p018
	Kvpt1p019
	Kvpt1p020
	Kvpt1p021
	Kvpt1p022
	Kvpt1p023
	Kvpt1p024
	Kvpt1p025
	Kvpt1p026
	Kvpt1p027
	Kvpt1p028
	Kvpt1p029
	Kvpt1p030
	Kvpt1p031
	Kvpt1p032new
	Kvpt1p033
	Kvpt1p034
	Kvpt1p035
	Kvpt1p036
	Kvpt1p037
	Kvpt1p038
	Kvpt1p039
	Kvpt1p040

