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הדלפה של מסמכים סודיים של משרד עורכי דין בפנמה, חשפה 
  בין היתר רשת של הלבנת כספים בהיקף של מיליארדי דולרים
השיטה: העברת כספים לחשבונות בנק דרך חברות קש במדינות 
הנחשבות ל"מקלטי מס"  השמות הבולטים ברשימה: ולדימיר 

פוטין, חוסני מובארק, מועמר קדאפי, בשאר אסאד, מנהגי מדינות, 
עשירי עולם, עשרות פוליטיקאים מהעולם  כמה מעשירי ישראל 

מככבים אף הם ברשימה / עמ' 6

שאלת מיליארד הדולר
11,000,000 מסמכים סודיים שהודלפו חושפים: הלבנת כספים בהיקף של מיליארדי דולרים

הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון להגבלת שכר 
הבכירים בתאגידים פיננסים אושרה 
בקריאה שנייה ושלישית  שר 

האוצר משה כחלון: "לחוק הזה, 
משמעות ערכית חשובה שמגיעה 

הרבה מעבר למשמעותו הכלכלית. 
הוא מסמל צמצום פערים, 
סולידריות והתחשבות 

בחלש" / עמ' 8

מגבילים את שכר 
תיקון חקיקה חדש יאפשר השבת כספים לציבור מהקרן לפיצוי נפגעי הבכירים במשק

תאונות דרכים )קרנית( לטובת הפחתת מחירי ביטוח החובה לרכב בסך 
כולל של כ-1.3 מיליארד ש"ח / עמ' 8

באמצעות כספי הקרן לפיצוי 
נפגעי תאונות יוזלו ביטוחי הרכב

משרד האוצר מסכם את כנס החורף של הכנסת: למעלה מ-50 הצעות 
חוק אושרו בקריאה שניה ושלישית ובהן: מתן קצבאות ילדים ופתיחת 
חיסכון לכל ילד, הגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית, רפורמת 

הקורנפלקס והוזלת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית / עמ' 6

החוקים הכלכליים של מושב החורף 
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תכשיטי יוקרה מהיצרן לצרכן במחירים אטרקטיבים
5מבחר של אלפי מודלים מחכה לכם בחנויות שלנו %

בואו לחגוג עמנו את אירוע ההשקה החגיגי
של מותג התכשיטים החדש של ירושלים

ההשקה תתקיים בפתח החנות במרכז העיר,
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מאת: אלי שניידר

פרשיות שחיתות? לא רק בישראל: הדלפה של מסמכים 
בעשרות  השבוע  ראשון  ביום  שהתפרסמה  סודיים 
מנהיגים,  עשרות,  כיצד  חושפת  העולם  ברחבי  תקשורת  כלי 
אישי ציבור ואילי הון השתמשו במקלטי מס כדי להסתיר את 

עושרם.
מסמכים,  מיליון   11 של  הדלפה  בעקבות  נחשף  הסיפור 
פונסקה".  "מוסק  מפנמה,  דין  עורכי  מחברת  שהודלפו 
המסמכים חשפו בין היתר רשת של הלבנת כספים בהיקף של 
מיליארדי דולרים שנוהלה על ידי בנק רוסי ובו היה מעורבים 

שותפיו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
להלבנת  המבצע  כי   BBC-ב נכתב  פוטין  של  בהקשר 
של  לסנקציות  שנתון  "רוסייה",  בנק  ידי  על  נוהל  הכספים 

הרוסי  הסיפוח  בעקבות  הברית  וארצות  האירופי  האיחוד 
ששתיים  חברות,  דרך  הועבר  הכסף  הקרים.  האי  חצי  של 
של  ביותר  הקרובים  מחבריו  אחד  של  בבעלות  נמצאות  מהן 
הנשיא הרוסי, הצ'לן סרגיי רולדוגין. רולדוגין ופוטין מכירים 
שמו   ,BBC-ב הדיווח  פי  על  נערים.  שהיו  מאז  זה  את  זה 
דולרים  מיליוני  הופיע במסמכים כמי שהרוויח  רולדוגין  של 
שבבעלותו  מהחברות  מסמכים  אך  מפוקפקות.  בעסקאות 
העלו כי החברה היא תאגיד קש שהוקם "כדי להגן על הזהות 

והחשאיות של בעל החברה האמיתי".
מנהיגים שמככבים   72 למצוא  ניתן  מיליוני המסמכים  בין 
בפרשייה, כשמלבד פוטין, מופיע גם שמו של ראש ממשלת 
איסלנד סיגמונדור דויד גונלוגסון. בני משפחתו ושותפיו של 
נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארק, שליט לוב לשעבר מועמר 

קדאפי, נשיא סוריה בשאר אסד ומנהיגים נוספים. 
חברת  כ-650  בפרשה.  מוזכרים  ישראלים  נציגים  גם 

במסמכים  הוזכרו  מניות  בעלי  ישראלים  ו-850  ישראליות 
את  למצוא  ניתן  המופיעים במסמכים  בין השמות  שהודלפו. 
עו"ד  אנג'ל,  אודי  עופר,  עידן  טייסגלס,  דב  גאידמק,  ארקדי 

יעקב ויינרוט ועוד.
והכנסות  הללו  בחברות  ההחזקות  עוד  כל  כי  לציין  חשוב 
הנעשית  הפעילות  בישראל,  המס  לרשויות  מדווחות  שלהן 

בבנקים בחו"ל הינה חוקית ואין בכך כל עבירה על החוק.
ההערכה היא שבימים הקרובים יצוצו שמות חדשים והיקף 
הפעילות ייחשף במלואו, שכן מי שהדליף את המסמכים, בחר 
להעביר את המסמכים ליומון הגרמני "זודדויטשה צייטונג", 
כלי  ממאה  למעלה  עם  המידע  את  לחלוק  בחר  שבמכוון 
תקשורת ב-78 מדינות, במטרה לנתח ולהקיף את כל המידע 
בתחילת  הדברים  פרסום  המסמכים.  מיליון  ב-11  המופיע 
הקרובים  שבימים  היא  וההערכה  סנונית  רק  הוא  השבוע 

צפויים פרסומים נוספים בנושא.

מאת: אלי שניידר

אושרו  האוצר  משרד  של  חוק  הצעות  מ-50  למעלה 
של  החורף  מושב  במהלך  ושלישית  שניה  בקריאה 
יוקר המחיה,  ניכר מההצעות התמקד בהפחתת  הכנסת. חלק 
מ-10  יותר  במשק.  התחרות  והגברת  הדיור  היצע  הגדלת 
הצעות חוק ממתינות להמשך קידומן בוועדות השונות לאחר 

שאושרו במליאת הכנסת בקריאה ראשונה.
שניה  בקריאה  האחרון  במושב  שאושרו  החוק  הצעות  בין 
)רפורמת  מקביל  לייבוא  המזון  שוק  פתיחת  ושלישית: 
הפיננסיים,  בגופים  הבכירים  שכר  הגבלת  הקורנפלקס(, 

קרקע  בפידיון  רפורמה  אשראי,  נתוני  חוק   ,2 ששינסקי  חוק 
ליישובים, מס הכנסה  מחקלאים לטובת מגורים, הטבות מס 
שלילי )מענק עבודה(, הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית, 
הפחתת מס חברות ל-25%, קידום השקעות בחברות היי טק, 
שינוי שיטת הגמלאות לעובדי שירות הביטחון, חוק פיצויים 
)חוק  הריט  קרנות  חוק  אושר  וכן  דרכים  תאונות  לנפגעי 

הריטים(.
הכנסת  מליאת  לאישור  האוצר  משרד  שהביא  החוקים  על 
הרחבת  הדרכים,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  גם  נמנים 
פרישה  בתקופת  הפנסיה  מקרנות  כספים  משיכת  אפשרויות 
והפרדת השיווק ותפעול הפחתת דמי הניהול וכן הצעת חוק 
ליחיד  במס  וזיכוי  לדיור  מועדפים  הבניה במתחמים  לקידום 

באזור סחר חופשי באילת.
רשות  והקמת  המים  במחירי  להפחתה  שתוביל  הרפורמה 
לאישורן  ממתינות  והן  ראשונה  בקריאה  אושרו  ההון  שוק 

בקריאה שניה ושלישית בכנס הקיץ של הכנסת.
הכנסת  לאישור  האוצר  שר  הביא  החורף  מושב  בתחילת 
 ,2015-2016 לשנים  הכלכלית  והתוכנית  המדינה  תקציב  את 
במסגרתם אושרה שורה ארוכה של הצעות חוק ובהן: הענקת 
הבטחת  תוספת  ילד,  לכל  חיסכון  ופתיחת  ילדים  קצבאות 
הכנסה לזכאי קצבת זקנה, הסדר החזר בבריאות, הקמת רשות 
החשמל, תוכנית למלחמה בהון השחור, חיבור מפעלי תעשיה 
לגז טבעי, מס שבח מופחת לדירות ממתינות, תוקצבו מוסדות 

חינוך פרטיים והופחתו העלויות של ניהול המוצר הפנסיוני.

הדלפה של מסמכים סודיים של משרד עורכי דין בפנמה, חשפה בין היתר רשת של הלבנת כספים בהיקף 
של מיליארדי דולרים  השיטה: העברת כספים לחשבונות בנק דרך חברות קש במדינות הנחשבות 

ל"מקלטי מס"  השמות הבולטים ברשימה: ולדימיר פוטין, חוסני מובארק, מועמר קדאפי, בשאר אסאד, 
מנהגי מדינות, עשירי עולם, עשרות פוליטיקאים מהעולם  כמה מעשירי ישראל מככבים אף הם ברשימה

משרד האוצר מסכם את כנס החורף של הכנסת: למעלה מ-50 הצעות חוק אושרו בקריאה 
שניה ושלישית ובהן: מתן קצבאות ילדים ופתיחת חיסכון לכל ילד, הגבלת שכר הבכירים 

במערכת הפיננסית, רפורמת הקורנפלקס והוזלת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית

שאלת 
מיליארד 
הדולר

החוקים הכלכליים של מושב החורף 

11,000,000 מסמכים סודיים שהודלפו חושפים: הלבנת כספים בהיקף של מיליארדי דולרים

כ"ז באדר ב' תשע"ו 66/4/16



מרכנתיל עושים לך סדר 
עם הלוואת חג מוגדלת

עד 100,000 ₪

 ריבית אטרקטיבית  עד 84 תשלומים  תנאים נוחים
 גובה ההחזר נקבע בהתאמה אישית

במרכנתיל מבינים אותך מצוין ומאפשרים לך לקבל 
הלוואת חג מוגדלת לכל מטרה של עד 100,000 ₪ ל-7 שנים.

הוצאות החג ניקו לך את העו"ש?

חייגו עכשיו למרכנתיל 2524*
 פרטים מלאים ומחייבים בסניפים  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי

 כפוף לנהלי הבנק  הבנק רשאי להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מראש.



כ"ז באדר ב' תשע"ו 86/4/16

מאת: אלי שניידר

ושלישית  שניה  בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
שקד,  איילת  המשפטים,  שרת  של  החוק  הצעת  את 
המסמיכה את שר האוצר,  משה כחלון, הממונה על שוק ההון, 
ואת שרת המשפטים להשיב  דורית סלינגר,  וחיסכון,  ביטוח 
למבוטחי ביטוח החובה לרכב כספים שהצטברו בקרנית בסך 

של כ-1.5 מיליארד ש"ח.
השבת הכספים תוביל להוזלת תעריפי ביטוח החובה לרכב 
תעמוד  ההוזלה  הקרובה,  בשנה  הקרובות.  השנים  בשלוש 
על כ-17% , כלומר כ-250 ש"ח בממוצע, בשנה השנייה על 
כ-13% , כלומר כ- 200 ש"ח בממוצע ובשנה השלישית על 

כ- 5%, כלומר כ- 50 ש"ח בממוצע.
קרנית היא קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה מכוח 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. תפקידה לפצות נפגעים 
בתאונות דרכים במקרים של תאונת פגע וברח וכאשר נדרשת 
המדינה לסייע לנפגעי תאונות דרכים במידה וחברת הביטוח 

נקלעה למצוקה כלכלית.
במשרד  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף  שערך  מבדיקה 
האוצר, נמצא כי במאזן קרנית קיים עודף של כ- 1.5 מיליארד 
₪ שעיקר מקורו מרווחי השקעות וצבירת עודפים מהכספים 
לאורך  חובה  רכב  בביטוח  המבוטחים  ידי  על  שהופרשו 
למבוטחים  אלו  כספים  להשיב  לנכון  נמצא  לפיכך,  השנים. 
בביטוח רכב חובה ובכך להקטין את נטל ביטוח החובה על 

הציבור.

מאת: יחיאל חן

שר האוצר, משה כחלון, הודיע כי יאפשר להפקיד 
50 ש"ח מקצבת הילדים של ביטוח לאומי לחיסכון 
לכל ילד, וזאת בנוסף ל-50 ש"ח שמפקידה המדינה עבור 

הילדים.
ח"כ  הכספים,  ועדת  ליו"ר  במכתבו  ציין  האוצר  שר 
משה גפני, כי יש לקחת בחשבון שלצורך מהלך זה נדרשת 
לביטוח  המוסד  מצד  משמעותית  תפעולית  היערכות 
בין מערכת קצבאות הילדים לבין מערכת  וסנכרון  לאומי 
את  ילד  כל  עבור  להפקיד  שתאפשר  לחיסכון,  ההפקדות 

הסכום המבוקש.
כל  עבור  ש"ח   50 לאומי  לביטוח  המוסד  מפקיד  כיום 
ילד במשך 18 שנים בחשבון אישי. בהתאם להחלטת שר 
נוסף  זהה  סכום  להפקיד  אם  לבחור  הורים  יוכלו  האוצר, 
לחיסכון באמצעות המוסד לביטוח לאומי. החיסכון ינוהל 
יוכל כל  ולהוריו. בגיל 18  נאמנות משותף לילד  בחשבון 
ובגיל  ההורים  באישור  שהצטבר  הסכום  את  למשוך  ילד 
21 יוכל למשוך את הכספים ולנצלם לכל מטרה. כמו כן, 
יקבל כל ילד בגיל 18  מענק של 500 ש"ח. אם יבחר שלא 
למשוך את הכספים, יקבל מענק נוסף של 500 ש"ח בגיל 
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החיסכון לכל ילד יגביר את המודעות לחיסכון ולצבירת 
נכסים ואף יהווה כלי נוסף לשוויון הזדמנויות, באמצעות 

מתן סכום ראשוני לצעירים בתחילת דרכם.
המתלווה  "החיסכון  אמר:  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
פתיחה  נקודת  בישראל  ילד  לכל  יאפשר  הילדים  לקצבת 
טובה יותר לחיים. הילד יוכל להשתמש בחיסכון ללימודים, 
לו  שיעזרו  נוספים  חשובים  שימושים  או  עסק  פתיחת 
לנו את האפשרות  אני שמח שיש  חייו הבוגרים.  בהמשך 
להגדיל את סכום החיסכון בתנאים הטובים שתשיג המדינה 
ובכך להגדיל את ההטבה באופן שיסייע לילדים 

ולהורים".

מאת: יחיאל חן

מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק של שר האוצר משה 
בקריאה  פיננסים  בתאגידים  הבכירים  שכר  להגבלת  כחלון 
מירבי  רף  בחקיקה  עוגן  לראשונה  ושלישית.  שנייה 
תגמול  בין  שקושר  הפיננסי  במגזר  בכירים  לתגמול 

הבכירים לתגמול יתר עובדי החברה. ההצעה 
אושרה ברוב של 56 חברי כנסת וללא מתנגדים.

על פי החוק החדש, תעמוד תקרת השכר 
 2.5 על  הפיננסים  בתאגידים  לבכירים 
יאושר  לא  מקרה  כשבכל  שקל,  מיליון 
לבכיר תגמול העולה על פי 35 מהתגמול 
הפיננסי,  הגוף  עובד  של  ביותר  הנמוך 

לבכיר  תגמול  קבלן.  עובד  לרבות 
יוכר  לא  שקל  מיליון   2.5 על  שיעלה 

לגוף הפיננסי כהוצאה לצורכי מס.
באופן  לתוקף  ייכנס  החוק 

חוזה  כל  על  ויחול  מיידי 
התקשרות עתידי. במטרה 
לאפשר לגופים הפיננסים 
על  ליישומו  להיערך 
קיבלו  מכהנים,  בכירים 

החברות חצי שנה להיערכות.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היקף כספי הציבור המנוהל 
ציבור  לבין  בינם  המידע  פערי  פיננסיים,  גופים  ידי  על 
חשופים  הציבור  שכספי  והסיכונים  באמצעותם  החוסכים 
להם, מחייבים גופים פיננסיים לקיים אמות מידה וסטנדרטים 
גבוהים והדוקים לממשל תאגידי נאות. כמו כן, הם מדגישים 
את חשיבות קיומם של מנגנוני השגחה, בקרה ופיקוח יעילים 
בגופים  נאותה  ובלמים  איזונים  מערכת  וכן  וקפדניים 

אלה, ובכלל זה לעניין שכר בכירים".
שר האוצר, משה כחלון: "אני מודה לכל סיעות 
וסייעו  הזה  החשוב  בחוק  שתמכו  בכנסת  הבית 
אחד.  ופה  רחב  בקונצנזוס  אותו  להביא  לנו 
שמגיעה  חשובה  ערכית  משמעות  הזה,  לחוק 
הרבה מעבר למשמעותו הכלכלית. הוא מסמל 
צמצום פערים, סולידריות והתחשבות בחלש. 
שאנשים  בעד  אני  תמיד,  שאמרתי  כמו 
ירוויחו טוב וישתכרו בכבוד. אני גם 
בעד חגיגות, אבל חגיגות שגם 
והעובדים  הקבלן  עובדי 
החלשים ביותר משתתפים 
המנכ"לים  רק  לא  בהם, 

והיו"רים".  

שר האוצר משה כחלון הודיע כי 
יאפשר להפקיד 50 ש"ח נוספים 
מקצבת הילדים לטובת החיסכון 

לכל ילד: "החיסכון המתלווה לקצבת 
הילדים יאפשר לכל ילד בישראל 
נקודת פתיחה טובה יותר לחיים"

הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון להגבלת שכר הבכירים בתאגידים 
פיננסים אושרה בקריאה שנייה ושלישית  שר האוצר משה כחלון: "לחוק הזה, 
משמעות ערכית חשובה שמגיעה הרבה מעבר למשמעותו הכלכלית. הוא מסמל 

צמצום פערים, סולידריות והתחשבות בחלש"

תיקון חקיקה חדש יאפשר השבת כספים לציבור מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים )קרנית( 
לטובת הפחתת מחירי ביטוח החובה לרכב בסך כולל של כ-1.3 מיליארד ש"ח

תוספת של 
50 שקלים 
לחיסכון 
לכל ילד

מגבילים את שכר 
הבכירים במשק

באמצעות כספי הקרן 
לפיצוי נפגעי תאונות 

יוזלו ביטוחי הרכב

שר האוצר משה כחלון
צילום: פלאש 90
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ולחדשות בהרחבה : קולקציית אביב- קיץ מחכות לכם בחנויות קרוקס ברחבי הארץ 

מהדורה 2

מחלקת גברים

מחלקת נשים ונערות

מחלקת ילדים

בית שמש – ביג בית שמש  בני ברק – רחוב רבי עקיבא 114  טבריה – ביג טבריה  ירושלים – קניון הדר  ירושלים – מלחה  ירושלים – שדרות ממילא

מודיעין – קניון מודיעין  נתניה – קניון עיר ימים  פתח תקווה – הקניון הגדול  קריית שמונה – קניון 8 סנטר  רמת גן – קניון איילון

וברשתות המובחרות ברחבי הארץ

: crocs & more ניתן להשיג ברשת חנויות



PB        כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16        כ"ז באדר ב' תשע"ו 106/4/16    י"ח בטבת תשע"ו 

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

כוחה של טענת זיוף

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

זיוף,  טענת  נטענת  כאשר  ככלל, 
הטוען  על  ההוכחה  נטל  מוטל 
יש  זאת,  עם  יחד  המסמך.  של  לאמיתותו 
נדרשת  בו  פלילי  למשפט  בניגוד  כי  לזכור 
אזרחי,  במשפט  סביר,  לספק  מעל  הוכחה 
רמת ההוכחה הנדרשת, היא אך מעט מעל 
החצי – 51% בלבד. חברת י.כ.ג כהנא גרופ, 
חתמה על חוזה פרסום, אך למרבה הצער, 
סירבה  במלואו,  בוצע  שהפרסום  למרות 

החברה לשלם את עלויות הפרסום. 
המפרסמת  הגישה  משרדנו,  באמצעות 
וכנגד בעליה ומנהלה  תביעה כנגד החברה 
וחתם  הפרסומים  את  הזמין  שאף  הישיר, 
חובות  על  וערבות  אישית  התחייבות  על 
בהזמנות  היה  שמדובר  מכיוון  החברה. 
חתומות, הוגשה התביעה כתביעה על סכום 
שחלפה  לאחר  ההוצל"פ.  בלשכת  קצוב, 
תקופת האזהרה, פעלנו כנגד החייבים ואף 
מחשבון  כספים  ולממש  לעקל  הצלחנו 

הבנק של החייב, כנגד חלק מן החוב. עברה 
תקופה נוספת ובעל החברה הגיש התנגדות 
ביהמ"ש.  בפני  לדיון  שהועברה  לתביעה 
כי האזהרה הודבקה בביתו  למרות שהוכח 
מחשבונו,  כספים  עוקלו  ואף  החייב  של 
החליט ביהמ"ש להאריך את המועד להגשת 

ההתנגדות וקבע את התיק להוכחות.
שבידי  ההתחייבות  החייב,  לטענת 
התובעת, מעולם לא נחתמה על ידו ומדובר 
בפני  הדיון  במהלך  מזויפת.  בחתימה 
ביהמ"ש, הוכח כי החייב מאשר את הזמנת 
הפרסומים, מאשר את ביצועם בפועל ואינו 
מכחיש את עצם החוב. עוד התברר כי כתב 
עם  יחד  התובעת  אל  נשלח  ההתחייבות 
ואף  החייב  ע"י  שאושרה  הפרסום  הזמנת 
הוטבע עליה מועד משלוחה בפקס וחתימת 

הפקס השולח. 
הפקס  מספר  זה  היה  מפתיע  לא  באופן 
בצידו.  החברה  של  ושמה  החברה  של 

החייב טען כי במועד זה לא היה בארץ, אך 
ביהמ"ש קבע כי החייב לא סיפק שום ראיה 
לטענתו זו, שאגב, לא נטענה בכתב הטענות 
החייב  ביהמ"ש.  בפני  מכן  לאחר  רק  אלא 
כניסות  פירוט  או  דרכון  צילום  המציא  לא 
ויציאות היכולים לתמוך בטענתו. החייב גם 
לא הסביר את הסתירה שבין אישור הזמנת 
ההתחייבות  הכחשת  מול  אל  הפרסום, 

שכזכור, נשלחו יחדיו. 
כי  ביהמ"ש  בפני  הוכח  לאמור,  בנוסף 
החברה,  בעל  חתם  שונים  מקרים  בארבעה 
בכל פעם בצורה אחרת. ביהמ"ש קבע כי יש 
בכך כדי לשמוט את הקרקע תחת טענותיו 
זוייפה  כאילו החתימה השונה,  של החייב, 

ולא נחתמה על ידיו. 
התביעה  את  קבל  ביהמ"ש  דבר,  סוף 
במלוא  החברה  בעל  את  וחייב  במלואה, 

החוב בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד.

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

מזון לחייל 
הבודד

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

נוסע  אני  בבוקר, טלפון מאחי,  יום שישי 
לבקר  כרם שלום,  קיבוץ  ליד  עזה,  לגבול 
ברור.  כן,  בא?  אתה  יונתן,  שלנו  האחיין  את 
שם,  שגרה  אחותי  של  בנה  בודד,  חייל  יונתן, 
בגלות, הוא החליט מה שהחליט, רצה רק יחידה 
לכמעט  מתנשא  חסון,  הבחור  עילית.  קרבית 
מטר תשעים, לא מציע לאף חמאסניק ללכת אתו 
יכולות של  עם  כריזמטי,  בסמטה חשוכה. בחור 
מנהיג בעתיד, הספיק להיות לפני הגיוס יו"ר ועד 
מאוד,  מוכשר  דפלטבוש,  בישיבה  התלמידים 

מגובש כהלכה ותלמיד מחונן.
הבחור קיבל ריתוק לבסיס למשך 28 יום, בגלל 
בהכנס,  מחסנית  עם  למחנה  ונכנס  מסיור  שחזר 
לילה  שעת  מתסכל.  קצת  הנשק.  בתוך  דהיינו 
שעות  ארבע  במשך  מותש,  הבחור  מאוחרת, 
רצופות באמצע הלילה סייר לאורך קו הגבול עם 
פיר  איזה  או  מסתנן  לזהות  כדי  טרוטות  עיניים 
מנהרה חדש, שחפרו להם חורשי המזימות מעבר 
אותי  להרגיז  מתחיל  צה"ל  בערכי  משהו  לגדר. 
לאחרונה  שירה  החייל  ערך  ראו  האחרון,  בזמן 
במחבל, שחלילה יכל להפעיל מטען נפץ, בשלב 

זה הוא משוחר למעצר פתוח בבסיס.
המרותק,  הבודד  החייל  על  אחי  רחמי  נכמרו 
טוב  כל  ממעדני  הכינה  שתחי',  גיסתי   / זוגתו 
שהספיקו  מאפים,  תוספות,  שניצלים,  הארץ, 
גם לנו למשך הדרך ולכל הגדוד לכל השבת, כי 
בכלל.  עושים  שלא  או  באהבה  עושים  שניצלים 
בסוף  שממוקם  לבסיס  וחצי  שעה  לאחר  הגענו 
העולם שמאלה כשמסביבנו רק חול וחול. החייל 
המשלחת  למראה  התרגש  מאובק,  אלינו  יצא 
רוחו  את  לעודד  שבאו  ואחיינים  דודים  שכללה 
שלא  צהלי  בסלנג  הכל  סיפר  ישב,  המרותקת, 
תמיד הובן לי, המילה אחי, אחי, חזרה על עצמה 
כל הזמן. כך התחלפו להם היוצרות מדודי לאחי.
היא  בניכר.  לאחותנו  בלייב  תמונות  שלחנו 
האובד,  הבן  למראה  אתנו  יחד  ודמעה  התרגשה 
למראה הבן שחצה ימים ויבשות כדי להתגייס... 
רגש,  ללא  אותו  שפטו  הצבאית  החונטה  והם, 
היכו את האידיאל האמריקאי בכך שלקחו לו את 
היד  קלות  עם  שופטים  להם,  קרה  מה  החופש. 
על ההדק? לדעתי האישית, יותר מסוכן יד קלה 
נשפט  על ההדק מאשר מחסנית בהכנס, שעליה 

האחיין.
אורי,  היקר  לאחי  הערכה  מילת  לשלוח  רוצה 
ראש  לא,  המילה  את  ממנו  לא תשמעו  שלעולם 
ושראשון לכל דבר שבקדושה ובחסד, יעזור לזה, 
יסייע להוא, ישא בנטל עם השכן, יגיע עד אחרון 
חברי הכנסת בשביל לשחרר מגיוס בת של גיורת 
קומות  יעלה כמה  שאבדה במסדרונות השלטון, 
עם שולחן וארבעה כסאות לזוג אברכים שעכשיו 
התחילו את דרכם, מפעל חסד ענק, של איש פרטי 
ובשקט. גאה להיות אחיו, וטוב לי בלב שזכיתי 
האחרון,  שישי  יום  בנסיעת  איתו  שותף  להיות 
"מזון  הנקראת  דמיונית  עמותה  הקמנו  ויחדיו 

לחייל הבודד".

רכסים מצטרפת למטרופולין חיפה

מאת: הילה פלאח

החל מיום שישי האחרון, נכנסה רכסים ל'טבעת 1' במסגרת 
יוכלו  והתושבים  חיפה,  במטרופולין  הציבורית  התחבורה 
מרבית  בזמינות  המטרופולין  ערי  לכל  מהירה  מנסיעה  ליהנות 
יהיה אף לרכוש  ניתן  זו  ובמחיר אחיד לכל המטרופולין. במסגרת 
חופשי יומי במטרופולין כולו תמורת 16 שקלים בלבד, כולל שימוש 
השיג  אותו  לסיכום  בהתאם  לפועל  יוצא  המהלך  ישראל.  ברכבת 
ראש המועצה המקומית הרב יצחק רייך עם שר התחבורה ישראל 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה  כץ וצוות משרדו, בעזרתו של 
הציבורית  בתחבורה  הכוללת  הרפורמה  יישום  תחילת  ערב  גפני, 

בתחילת השנה האזרחית הנוכחית.

התחבורה  ברפורמת  המשמעותיות  הנהנות  אחת  היא  רכסים 
הנסיעה  ומחיר   '61 'קוד  למסגרת  שהוכנסה  לאחר  הציבורית, 
הפנימית הוזל מ-2.70 שקל ל-2.3 שקל. בשל הכנסת השימוש בערך 
צבור, בעלי ההנחות יזכו לנסיעה פנימית של עד 1.20 שקל בלבד. 
לנוסע   20% של  הנחה  מתן  יאפשר  ברכסים  צבור  בערך  השימוש 

רגיל, 50% לנוער/ותיק/סטודנט ו-33% לזכאי/נכה/סטודנט רגיל.
נערכה  התושבים  לכלל  המחירים  והוזלת  הרפורמה  בעקבות 
ישיבה בלשכת ראש המועצה המקומית הרב יצחק רייך בהשתתפות 
בכירי אגד מר עמיר קינן מנהל תנועה ארצי, מר יקי כהן מנהל תנועה 
צפון, מר עמי דריי סגן מנהל תנועה צפון ויועץ אגד למגזר החרדי 
הרב יצחק רודיך וחבר המועצה המקומית רכסים הרב פנחס ברויאר 
מחזיק תיק התחבורה שמטרתה לשפר את הוספת הקווים והתדירות 

בשל התגברות המשתמשים בתחבורה הציבורית.

החל מיום שישי האחרון, נכנסה רכסים ל'טבעת 1' במסגרת התחבורה 
הציבורית במטרופולין חיפה, והתושבים יוכלו ליהנות מנסיעה מהירה לכל ערי 

המטרופולין בזמינות מרבית ובמחיר אחיד

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני 
ויצחק רייך עם שר התחבורה ישראל כץ 



בס“ד

054-72 72 300
(car מאחורי) רחוב טבריה 30 בחניה כניסה נוספת מרחוב בן גוריון 59

אוטו בני ברק
יבוא ושיווק אביזרים ופינוקים לרכב

בהנהלה חרדית

פתוח רצוף: 19:00 - 9:00 ימי שישי וערב חג: 13:30 - 9:00

מבצע ענק לפסח
חדש ומותאם במיוחד 

לציבור החרדי
מערכת מולטימדיה לרכב משוכללת 

במיוחד עם אפלקציית ניווט 'ווייז'
+ מצלמת רוורס + התקנה

& 2,490
בלבד

כולל מע"מ

& 70
100 &לרכב פרטי

לרכב מסחרי

*לרכבים החייבים במתאם מולטימדיה – ניתן להשיג אצלינו במחיר סמלי

הזמנת פנסים, מראות 
משומשות וחדשות

מערכות מולטימדיה, 
רמקולים סאב ומגברים

כל סוגי הנורות לדים 
ונורות קסנון

שלטי נוחות, קודניות, 
מגבים ומגיני רוח

צ'קלקות וסירנות 
לרכבי חירום והצלה

מצברים לכל 
סוגי הרכב

טיפולי 10,000 
במחיר מיוחד

מילוי גז 
למזגן

כמידי שנה ושנה מתקיימת 
במקום שטיפת רכב יסודית 

לפסח ע"י חברה חיצונית
לפרטים ותיאום תורים מראש: 054-9118585
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מנכ"ל בנק הפועלים 
פורש מתפקידו

בכיר בבזק פורש מתפקידו

מאת: הילה פלאח

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים, הודיע 
מוקדמת  הודעה  הבנק  לדירקטוריון 
שישה  בתום  בבנק  כהונתו  סיום  על 
עבודה  שנות   38 לאחר  מהיום,  חודשים 
בבנק, מתוכן שבע שנים כמנכ"ל. עד למועד 
קינן  פעיל.  כמנכ"ל  לכהן  קינן  ימשיך  זה 
לאתגרים  לפנות  ברצונו  פרישתו  את  נימק 
ובחו"ל, לאחר שנים  עסקיים חדשים בארץ 
רבות של עשייה למען הבנק. הוא הוסיף, כי 

ימשיך לסייע לבנק הפועלים גם בעתיד 
בכל נושא ועניין שאליו יתבקש.

קינן  מונה  שנים  כשבע  לפני 
השנים  ובמהלך  הבנק  למנכ"ל 
הפך אותו למוביל בישראל, כאשר 

 2015 של  הכספיות  התוצאות 
הבנק  שעבר  המהפך  על  מצביעות 

קיבוע  ועל  כהונתו,  בתקופת 
מעמדו של הבנק כגדול 

בישראל.  והמוביל 
כהונתו  בתקופת 

שווי  קינן  של 
של  השוק 
עלה  הבנק 
 4 0 % - כ ב

מכ-18 מיליארד שקל ליותר מ- 26 מיליארד 
שקל ופתח פער משמעותי משווי השוק של 
המתחרים, וזאת תוך חלוקה של יותר מ-1.4 
המניות  לבעלי  כדיבידנד  שקל  מיליארד 

בתקופת כהונתו כמנכ"ל. 
לפני כמה שבועות השלים קינן את השינוי 
הארגוני הגדול ביותר בתולדות הבנק על מנת 
להכינו לעתיד, בעיקר בכל הקשור לאתגרים 
מתמודדת  הבנקאות  שמערכת  הטכנולוגיים 
השינוי  החדשה.  הבנקאות  ולצורת  איתם 
כולל מינוי ראשון מסוגו של COO – מנהל 
כממלא  גם  שמשמש  ראשי,  תפעול 
מקום מנכ"ל הבנק. כמו כן, הוקמה 
חדשנות  חטיבת  בבנק  לראשונה 
במערכת  לראשונה  מונה  ובה 
 Chief Digital הבנקאית 
Officer. בנוסף, הוקמה חטיבה 
בעלי  עם  הקשר  על  שאמונה 
העניין, שבתחומה אחריות 
 , ת י ת ר ב ח
קשרי  תחום 
 , ה ל י ה ק ה
ז  כ ר מ
ה  כ ר ד ה ה
הבנק  של 

ועוד.

מאת: הילה פלאח

מזרחי  שימש  שנים  כחמש  במשך 
ובארבע  ותקציב,  כלכלה  כסמנכ"ל 
למנכ"ל  כמשנה  כיהן  האחרונות  השנים 
בזק.  קבוצת  של  הראשי  הכספים  ומנהל 
מזרחי היה אחראי על תחומי הכלכלה, קשרי 
ובקרה  חשבות  מימון,  גבייה,  משקיעים, 
היתר,  בין  ביצע,  הוא  בקבוצה.  החברות  על 
המניות  מחזיקי  בסיס  להרחבת  מהלכים 
הערך  השאת  תוך  הזרים,  בעיקר  בחברה, 
עבור בעלי המניות, והוביל מהלכי התייעלות 

תפעולית בחברה.
מסר  מהתפקיד  לפרוש  ההחלטה  בעקבות 
מזרחי: "החלטתי לפרוש בתחושה של מיצוי 

נפלאות של עשייה,  רב, לאחר שנים  וסיפוק 
חברי  עם  יחד  ותמורות.  שיפורים  שינויים, 
העובדים והמנהלים הצעדנו את בזק לשיאים 
חדשים בכל תחומי העשייה. אחרי כל השנים 
עם  ביותר  מעמיקה  הכרות  ומתוך  הללו, 
החברה, אין לי ספק שמקור כוחה ועוצמתה 
המדהימים  והמנהלים  בעובדים  טמון 
ויישארו  היו  מהם  שרבים  שלה,  והמחויבים 

חבריי הקרובים ביותר".
רבה  בהצלחה  פעל  "דודו  אמר,  אלוביץ 
מובילה  כחברה  בזק  של  מעמדה  לביסוס 
בשוק ההון הישראלי, ובמקביל לחיזוק בסיס 
מאחל  אני  בחברה.  הזרים  המניות  מחזיקי 
על  לו  ומודה  דרכו  בהמשך  הצלחה  לדודו 

תרומתו הרבה לבזק".

 המנכ"ל ציון קינן הודיע השבוע כי יסיים בעוד חצי 
שנה את תפקידו כמנכ"ל בנק הפועלים אחרי 38 

שנים בהן שימש במגוון תפקידים - מתוכן שבע שנים 
כמנכ"ל  בתקופתו כמנכ"ל הפך קינן את הבנק 

למוביל בישראל

המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי בבזק, דודו 
מזרחי, הודיע ליו"ר הקבוצה, שאול אלוביץ, ולמנכ"ל 

סטלה הנדלר, על כוונתו לפרוש מתפקידו  מזרחי ישאר 
בתפקידו עד אשר יימצא מחליף ותערך חפיפה מסודרת

משקאות
רמת - גן

מנקים
את

החמץ!

ז'בוטינסקי 113 רמת גן 
טל: 5758265- 03 

פתוח: א’-ה’ 21:00 - 9:30
יום ו’ וערבי חג עד 17:00

צריכת אלכוהול מסכנת את הבריאות

מכירת אלכוהול 
מעל גיל 18 בהצגת 

תעודת זהות

אזהרה:

מבחר יקבי בוטיק ויינות מתיישנים במבצע:  
אור הגנוז / נטופה / הר אודם / שילה / יתיר / 
טפרברג / היוצר / מוני / בן חיים / כישור / יפו / 

תשבי ועוד רבים וטובים.

מבחר מוצרי שי וסלסאות לחג.
פיתרון מושלם למתנה, 

מחיר לכל כיס. החל מ- 20 ₪

מבחר משקאות כשרים לפסח: 
יינות, מבעבעים, סיידרים, ליקרים, וודקות, 

וודקות בטעמים. ברנדי, קוניאק, ערק ועוד...

בלק לייבל 
1 ליטר

&129

שיבאס
1 ליטר

&129

סטולי עלית
700 מ"ל

&129

בלוגה
1 ליטר

&149

רוברטו קוואלי
700 מ״ל 

+5 פחיות טאצ 
לבחירה

&129

&99

גריי גוס
750 מ"ל



כתובת הקניון: 
דרך יצחק רבין 53. גבעתיים.

שעות פתיחה: א'-ה'- 9:30-22:00, יום ו'- 9:00-15:30, מוצ"ש- כחצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00

הקופונים תקפים בקניון עזריאלי גבעתיים בלבד. בין התאריכים. 3-10.4 בהצגת השובר בחנויות המשתתפות במבצע. בכפוף לתקנון. 
אין כפל מבצעים, הנחות והטבות מועדון. ט.ל.ח.

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 
ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

בא   י. 
  ניתי.

הרוו   תי.

תחבורה ציבורית - לפרטים מודיעין דן 3456*

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

תתרגלי לקנות ולהרוויח!
כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 

ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

*עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

 ₪ 10
למנת ילדים
בהזמנת מנה עיקרית,  לא כולל ארוחת בוקר.

שבוע של קופונים בשווי מאות שקלים! 
כ"ד אדר ב' - ב' ניסן )3-10.4( 

שלישיית גרביים / גרביון 
במתנה 

בקנייה מעל 100 ₪ מהקולקציה החדשה.
אין כפל מבצעים.

30 ₪ מתנה
 לקניית שמלה לחג או חולצה מכופתרת
אין כפל מבצעים. מהמגוון המשתתף במבצע. למימוש בהוניגמן קידס 

סניף גבעתיים בלבד. בתוקף עד 10.4.16.  קוד קופון: 7950000726.

נעלי בובה אופנתיות    59.90 ₪
מכנסי חג לילדים            59.90 ₪
שמלת חג אלגנטית   129.90 ₪

פריט רביעי במתנה
על הזול מביניהם

 ההנחה היא על הפריט הזול מבניהם. 
ולא כולל קניה של כרטיסי מועדון או כרטיסי מתנה.

גזרי והרוויחי

גזרי והרוויחי

מלבישים את הילדים לחג - בקניון עזריאלי גבעתיים

מגוון שמלות חג             79.90 - 59.90 ₪
מגוון מכנסיים  ארוכים לבנים       69.90 ₪
מגוון חולצות אריג                      59.90 ₪
מגוון חולצות אריג +טישרט   79.90 ₪

   מרוויחים כפליים!  החג הזה, 

₪ 29.90
נעלי בובה לבנות

 דגם 19008 
למימוש בסניף גבעתיים בלבד. לדגם המשתתף במבצע בלבד.

59.90 ₪ בלבד במקום 129.90 ₪
חולצות מכופתרות בנים  

חולצות חגיגיות בנות 
עד גמר המלאי, החלפה בקניון עזריאלי גבעתיים בלבד עד ה-10.4.
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מיליארד ש"ח 
הלוואות לעסקים

שיתוף פעולה בין מכבי 
לביה"ח שערי צדק 

מאת: הילה פלאח

פעילות  החלה  כי  מודיע,  לאומי  בנק 
הקרן למימון עסקים קטנים ובינוניים 
בערבות מדינה את פעילותה. במסגרת הקרן 
יעניק לאומי הלוואות לעסקים בהיקף כולל 

של כמיליארד ש"ח מדי שנה.
הודיע משרד  לפני מספר חודשים  כזכור, 
ומנורה- לאומי  בנק  של  זכייתם  על  האוצר 
ולמתן  הקרן  להפעלת  במכרז  מבטחים 

הלוואות. תוקף הזכייה 
הינו ל-4 שנים לפחות. 
יינתנו  ההלוואות 
שונים,  במסלולים 
 – הלקוח  בחירת  לפי 
לא  שקלי  צמוד,  שקלי 
דולר,  צמוד  או  צמוד, 
לתקופה של 1-5 שנים. 
הריבית תיקבע בהתאם 
וצרכי  העסק  לפעילות 
ניתן  אך  שלו,  המימון 
ריבית  תמחור  על  דגש 

בשוק.  למקובל  יחסית  הניתן  ככל  נוח 
הבנקים,  כל  ללקוחות  מיועדות  ההלוואות 
מחזור  בעלי  ובינוניים,  קטנים  עסקים 
ענפי  מכל  ש"ח,  מיליון   100 עד  של  שנתי 
המשק, כולל עסקים בהקמה. עסקים קטנים 
בצמיחת  וחשוב  מרכזי  מנוע  הם  ובינוניים 

המשק וביצירת מקומות תעסוקה. 
עפ"י נתוני משרד הכלכלה, עסקים קטנים 
העסקי  מהמגזר  כ-99%  מהווים  ובינוניים 
בישראל, ואחראים לכ-50% מהתוצר העסקי 
מהמועסקים  ולכ-45% 
כהן,  דני  לדברי  במשק. 
הבנקאית  החטיבה  ראש 
קיבל  "הבנק  בלאומי, 
אסטרטגית  החלטה 
קטנים  עסקים  ללוות 
אין  בצמיחתם.  ובינוניים 
ספק, כי הלוואה במסגרת 
המדינה  בערבות  הקרן 
מהכלים  אחד  היא 
כך,  לשם  המשמעותיים 
חלק  להיות  שמחים  ואנו 

מהמפעל החשוב הזה".

מאת: הילה פלאח

במסגרת ההסכמים הקיימים בין מכבי 
קיימה  בירושלים  צדק  לביה"ח שערי 
השבוע  במהלך  צדק  שערי  ביה"ח  הנהלת 
עם  עבודה  ופגישת  מיוחד  סיור  האחרון 
על  והשפלה  ירושלים  מחוז  מכבי  הנהלת 
מנת לייעל ולשפר את השירות לחברי מכבי 
השתתפו  בסיור  צדק.  שערי  בביה"ח  הניתן 
של  הכספים  סמנכ"ל  רלב"ג  רות  הגב' 
היחידה  מנהל  שמש  אמיר  מר  צדק,  שערי 
ראש  נועם  שרה  הגב'  בביה"ח,  הכלכלית 
שרות המנהלה לחולה, ראש מחוז ירושלים 
דורון  דפנה  ד"ר  לשץ,  גידי  מר  והשפלה 
הגב'  ירושלים,  הרופאה המחוזית של מחוז 
יפעת אלפסי מנהלת התפעול במחוז, מר ערן 
וצוות  ירושלים  מחוז  הכספים  מנהל  הכהן 

הנהלת המרחב.
בית  הנהלת  בפני  הציג  לשץ  גדי  מר 

 ,2016 לשנת  העבודה  תכניות  את  החולים 
מרפאות  ופתיחת  שירותים  עיבוי  הכוללים 
במהלך  נפתחו  חלקם  חדשים,  ומרכזים 
המרכזים  ירושלים,  ברחבי  האחרונה  השנה 
הם  ברמת שלמה, רמות, רוממה, הר חומה, 
ובקרוב יפתח מרכז רפואי בשכונת ארנונה. 
ראש מחוז ירושלים והשפלה במכבי, מר גידי 
האחרונה  השנה  "במהלך  כי  הדגיש  לשץ, 
הבאנו שינוי ומהפכה אדירה בירושלים אנו 
השירותים  ופיתוח  לקידום  רבות  פועלים 
תוך  השירותים  פריסת  הרחבת  הרפואיים, 
אנו  האוכלוסייה.  לצרכי  השירות  התאמת 
מרכזים   5 לפתוח  לעצמנו  הצבנו  במכבי 
"אני  והוסיף,  ביעדים".  ועמדנו  רפואיים 
ושיתופי  החשובים  ההסכמים  על  מברך 
לרווחת  החולים  בתי  עם  הקיימים  הפעולה 
והפריפריה.  ירושלים  תושבי  מכבי  חברי 
ושל  שלי  הקשר  הידוק  תוך  זאת  עושה  אני 
והשכונות  הערים  רבני  עם  המחוז  הנהלת 

ומובילי הדעה בקהילה החרדית".

בנק לאומי מתחיל בהפעלת קרן בסך מיליארד ש"ח 
  למימון עסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה
במסגרת הקרן, גם עסקים בהקמה יוכלו ליהנות 

מהלוואות אטרקטיביות

הנהלת ביה"ח שערי צדק ערכה סיור ופגישת עבודה עם 
הנהלת מכבי  מחוז ירושלים והשפלה  למכבי הסכמים עם 

כל בתי החולים בירושלים – הדסה עין כרם והדסה הר הצופים 

זכו במכרז. דני כהן

יבוא נעלי יוקרה
loft55
2550 זוגות

55 דגמים
355 ש“ח

הירקון 55, ב"ב
(צמוד לאולמי הדודאים)
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התמונות להמחשה בלבד | תוספת לנירוסטה: ₪200 | המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו ללא 
חיוב | ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג | מחיר מומלץ לצרכן | ט.ל.ח.

העברה למצב שבת ולחיווט 
נפרד בלחיצת כפתור אחת

שטח אחסון
ענק 

מאריך את חיי 
המדף של המזון

 A-B דירוג אנרגיה
חסכוני בצריכת חשמל

מסנן אנטי בקטריאלי
למניעת ריחות

מנגנון שבת מקורי מפס היצור, עם מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, המאפשרת פתיחה 
וסגירה של המקרר ללא כל חשש, לפי כל הדעות. טכנולוגיית נאופרוסט – לשמירה על טריות הירקות והפירות לאורך 
זמן • 2 מערכות קירור נפרדות למקרר ולמקפיא, השומרת על לחות קבועה אשר מאריכה את חיי הפירות והירקות • מדפי 
)Touch( מעוצבת וחדשנית • לוח פיקוד דיגיטאלי LED המקרר עשויים זכוכית מחוסמת עמידה לאורך שנים • תאורת

מרכז מידע ארצי: 03-6530288

גם בפסח, הטכנולוגיה הכי מתקדמת
בכשרות הכי מהודרת.

יש מקרר.
ויש מקרר 



PB        כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16        כ"ז באדר ב' תשע"ו 166/4/16    י"ח בטבת תשע"ו 

קבלני הצלחות  לא קיבלת אוכל כשר 
בטיסה? קבל פיצוי

בנק ישראל:
"תכנית מחיר למשתכן 
לא תשפיע על מחירי 

הדירות באזורי הביקוש"
מאת: יחיאל חן

תכנית מחיר למשתכן לא תסייע להורדת מחירי הדירות 
כלכלני  סבורים  כך   – גבוה  ביקוש  קיים  בהם  באזורים 

בנק ישראל.
שמסרה  ישראל  כלכלת  על  השנתי  בדו“ח  נכתבו  הדברים 

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג לראש הממשלה ולשר האוצר.
הדירות  מחירי  להורדת  הממשלה  צעדי  את  מנתח  הדו“ח 
אמורה  התכנית  כי  וקובע  למשתכן,  מחיר  תכנית  ובראשם 
שבמסגרתה  משום  רוויה  בבניה  הדירות  מחירי  את  להוזיל 
תינתן הנחה על מחיר הקרקע וייקבעו מחיריהן של כל הדירות 
בבנין. עם זאת, כלכלני הבנק מציינים כי מכיון שמדובר בסיוע 
ברכישת דירה נקבעה הנחה מקסימלית על הקרקע ליחידת דיור, 
גבוהים  בהם  הדירות  שמחירי  באזורים  כי  הוחלט  לכך  ונוסף 
זאת  מחיר למשתכן.  מכרזים במסגרת  ייערכו  לא  מסוים  מסף 
הרשויות  הסכמת  את  לקבל  יש  התכנית  את  לממש  כדי  ועוד, 
המקומיות, ובמקומות שבהם הן מתנגדות ייערכו מכרזי קרקע 

רגילים למרבה במחיר.
לא  כמעט  למשתכן  מחיר  שמכרזי  פירושן  אלו  "מגבלות 

יוכלו להשפיע ישירות על המחירים באזורים של ביקוש גבוה, 
כדוגמת תל אביב וירושלים".

השפעת  היא  ישראל  בבנק  עומדים  עליה  נוספת  נקודה 
התכנית על הביקוש לדירות. "הביקוש עלול לגדול כי רוכשים 
שלא תכננו לרכוש דירה יבקשו להצטרף לתכנית כדי ליהנות 
2015- ל־  מוגבלת  בה, בפרט משום שהיא  הגלומה  מההטבה 
2017. היות שהתכנית כמעט אינה מגדילה את ההיצע, ומכיון 
התכנית  מהדירות,  בחלק  יזכו  לשוק  החדשים  שהמצטרפים 
כלפי  לחץ  מסובסדים  הבלתי  המחירים  על  להפעיל  עלולה 

מעלה שכן ההיצע לשוק החופשי יקטן".
כלכליים,  פרמטרים  של  לשורה  מתייחס  ישראל  בנק  דו"ח 

ומצביע בסך הכל על תמונה חיובית של כלכלת ישראל.
ב-2015 צמח התוצר ב־ 2.5% – דומה לקצב בשלוש השנים 
המתמשך  מהדשדוש  בעיקר  הנובע  מתון  שיעור  הקודמות. 
הישראלי.  ליצוא  בביקוש  שפוגע  מצב  העולמית,  בפעילות 
בעולם  והסחורות  האנרגיה  מחירי  של  החדה  הירידה  מנגד, 

היטיבה עם המשק.
בבנק מציינים כי קצב גידולה של הצריכה הפרטית השוטפת 
האיץ השנה, והיא מילאה תפקיד מרכזי בשימור קצב הצמיחה.

האנרגיה,  במחירי  הירידה  תרמו  הפרטית  הצריכה  לאיתנות 
התפתחות שהגדילה את ההכנסה הפנויה, וכן חוסנו המתמשך 

של שוק העבודה וסביבת הריבית הנמוכה.
האבטלה  ושיעור  השנה,  לעלות  הוסיף  התעסוקה  שיעור 

הוסיף לרדת והגיע לרמתו הנמוכה ביותר זה זמן רב.
הגרעון בתקציב הממשלה הסתכם ב־ 2.1 אחוזי תוצר – נמוך 
מאשר בשנה שעברה ומהתקרה שנקבעה בתקציב. משקל החוב 
הציבורי בתוצר הוסיף לרדת השנה והגיע ל־ 64.8 אחוזי תוצר.

ההכנסות ממסים גדלו השנה בהשפעת הפעילות הֵערה בשוק 
הצמיחה,  את  הובילה  הפרטית  שהצריכה  העובדה  הנדל“ן, 

חוסנו של שוק העבודה, והעליה ברווחי החברות.
הדו"ח מתייחס לרפורמה להפרדת החברות לכרטיסי אשראי 
להגברת  לתרום  תוכל  היא  כי  וקובע  הגדולים,  הבנקים  מן 
אלה  בנקים  על  יוטלו  אם  תיפגע  התחרות  אולם  התחרות, 
משלהם.  חדשים  אשראי  כרטיסי  להנפקת  שנוגעות  מגבלות 
בבנק קובעים כי מאחר שלמידת יציבותן של החברות לכרטיסי 
האשראי יכולה להיות השפעה מערכתית על המשק כולו, חשוב 
להשאיר את הפיקוח עליהן בידי בנק ישראל, הגוף שבו מצויים 

הידע המקצועי והראיה היציבתית והכלל מערכתית.

מאת: הילה פלאח

כי  ירושלים מעלה,  בוגרי המכללה החרדית  סקר שנערך בקרב 
94 אחוז מן הבוגרים נקלטו במקומות עבודה איכותיים במקצוע 
מן  שיעור השמה  "זהו  החרדית.  במכללה  לימודיהם  בתקופת  שרכשו 
הגבוהים במוסדות להשכלה גבוהה", אמר אמיר שושן, מנכ"ל המכללה 
על המוטיבציה  של  הגבוה מצביע  לדבריו, שיעור ההשמה  החרדית. 
הלומדים לרכוש מקצוע לפרנסת המשפחה כמו גם על רמתו הגבוהה 

של צוות ההוראה.
במגוון  אקדמיים  לימוד  מסלולי   12 ירושלים,  החרדית  במכללה 
הלימוד  מסלולי  בין  מלאה.  בהפרדה  ולנשים  לגברים  מקצועות, 
 B.A פסיכולוגיה,   B.A החברה,  במדעי  תחומי  רב    B.A לגברים: 
עבודה סוציאלית ו-M.A ייעוץ חינוכי. לנשים: BSC  מדעי המעבדה 
הרפואית, B.A מנהל חינוכי וחינוך לגיל הרך, B.A עבודה סוציאלית, 
B.A פסיכולוגיה, B.A רב תחומי במדעי החברה, M.A ייעוץ חינוכי, 

M.A תרפיה במוסיקה, M.A עבודה סוציאלית.
המכללה מעניקה לבוגריה תארים מוכרים על ידי המועצה להשכלה 
אילן,  בר  אוניברסיטת  ובהם  אקדמיים  מוסדות  מספר  של  גבוהה 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ומכללת הדסה. הלימודים בכל המסלולים 
מתקיימים בירושלים, בקמפוס המכללה בגן הטכנולוגי בשכונת מלחה.

ונשים.  לגברים  הלימודים  למסלולי  ההרשמה  החלה  אלה  בימים 
במקביל נפתח מחזור חדש של מכינה לגברים, שיחל בלימודיו ב-ז אייר 
תשע"ו. המכללה מפעילה מערך מלגות נרחב הכולל: שיתופי פעולה 

עם גורמים פילנתרופיים פרטיים, גופים ממלכתיים וקרן קמח.

מאת: חיים רייך

נדרשה  ’לופטהנזה‘  הגרמנית  התעופה  חברת 
שלא  לאחר  דולר   1400 של  בסכום  נוסע  לפצות 

סיפקה לו אוכל כשר שהזמין לטיסתו.
פאולו  סאו  תושב  יהודי  הוא  קופלר,  יצחק  הנוסע, 
לציריך  פאולו  מסאו  שנים  כארבע  לפני  שטס  בברזיל, 

בחברת ’סוויס איירליינס‘, השייכת ללופטהנזה.
הוא  הטיסה  על  הנוסע  כשעלה  שפורסם,  מה  פי  על 
הופתע לגלות שהמנה הכשרה אותה הזמין מראש אינה 
קיימת. עוד בטרם פניית הנוסע אל בית המשפט התנצלו 
בנקודות  לפצותו  והציעו  הנוסע  בפני  לופטהנזה  נציגי 

טיסה – אך האיש פנה לבית המשפט.
נדירה‘,  טכנית  ’תקלה  המקרה  את  כינו  בחברה 
והסבירו שהמזון עבור הנוסע לא הועלה לטיסה על ידי 

צוות הקייטרינג.
כאמור, בית המשפט המקומי פסק בשבוע האחרון כי 
החברה  את  וחייב  הנוסע,  של  ברוחו"  ב"פגיעה  מדובר 
בתביעתו  שנרשם  מזה  נמוך  בסכום  כי  אם  לפצותו, 

המקורית, שעמד על 5000 דולר.
נכתב  שילם",  עליו  המוצר  את  לקבל  זכות  "לנוסע 
בהכרעת הדין. "מחסור באוכל כשר עבור נוסע שהזמין 
מנה זו מראש, אינו אביזר נוחות שלא נמצא על הטיסה. 
לנוסע,  אדירה  חשיבות  בעלת  הינה  כשרה  ארוחה 

המבוססת על עקרונות דתיים".

כלכלני הבנק: "הצמיחה בצריכה הפרטית מילאה תפקיד מרכזי בהמשך צמיחת המשק"

המכללה החרדית ירושלים מציגה: 
94 אחוזי השמה בקרב הבוגרים

בית משפט בברזיל קבע: חרדי, תושב ברזיל, שנסע בחברת "סוויס 
איירליינס", השייכת ללופטהנזה יפוצה ב־1400 דולר לאחר שלא 
סופק לו אוכל כשר שהזמין  השופטים: "מחסור באוכל כשר 
עבור נוסע שהזמין מנה זו מראש, אינו אביזר נוחות שלא נמצא 
על הטיסה. ארוחה כשרה הינה בעלת חשיבות אדירה לנוסע, 

המבוססת על עקרונות דתיים"

בנק ישראל. צילום אסתר ענבר
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naaman.co.il לרשימת הסניפים המלאה

נעמן מגישה:

ארוחת החג כבר אוטוטו כאן ואנחנו בנעמן רוצים לגלות לכם, שהרכיב הסודי שיהפוך כל 
מנה למושלמת הוא... הכלי בו היא מוגשת. אנחנו מזמינים אתכם להכיר את קולקציית כלי 
החג שלנו, שם תמצאו כלים שישדרגו כל מנה וגם אם אתם לא מארחים בפסח, תוכלו 

למצוא את המתנה המושלמת לכבוד החג. פסח שמח!

חג הפסח המושלם!

70 שנה כבר מעל 

למארז 12 גביעי יין
בקנייה מעל 199 ₪ ₪ 39.90

הנחה על 
כלי הבישול

על מגוון מערכות 
אוכל וכלי הגשה*

בני ברק: ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא, טל': 03-6186382 | רח' ירושלים 7, טל': 03-6188820 

בס"ד
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"תפעלו להוזיל את מחירי העופות והבשר לבני התורה לחג הפסח"
לקראת ימי הפסח וההוצאות הרבות שבעקבותיהם, קרא מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן לראשי 'אשפר' 
וביקשם לפעול להוזלת מחירי העופות והבשר, ואכן ב'אשפר' הביאו להורדת מחירים דרמטית בעיקר 
במחירי העוף הקפוא  מרן הגר"ש כהן: "בשר אשפר בכשרות בד"ץ נווה ציון – הוא בתכלית ההידור" 

רביעי-חמישי

עד 36

תשלומים
שווים

ללא ריבית

יום רביעי
כ“ז באדר ב‘ 6/04/2016

בין השעות 16:00-23:00

יום חמישי
כ“ח באדר ב‘ 7/04/2016

בין השעות 11:00-23:00

מאת: יחיאל חן

ובאים,  הממשמשים  הפסח  ימי  לקראת 
ראש  מרן  קרא  הרבות,  החג  הוצאות  ואיתם 
את  אליו  שליט"א  כהן  שלום  חכם  הישיבה 
ראשי מותג הבשר 'אשפר' העומד תחת כשרותו 
המהודרת בד"ץ "נווה ציון" וביקשם בכל לשון 
התורה  ולבני  לאברכים  "תעזרו  בקשה:  של 
וביקש  הוסיף  מרן  הפסח".  לקראת  במחירים 
כי "יפעלו ככל יכולתם בכדי להוזיל את מחירי 
העופות והבשר לבני התורה, בכדי שגם ציבור 
משובח  בבשר  החג  את  לענג  יוכל  האברכים 

ומהודר, במחיר שיהיה שווה לכל נפש". 
הציות  על  האמונים  'אשפר'  ראשי  ואכן, 
למרן ראש הישיבה, בכל מעשיהם מזה למעלה 
מ-30 שנה, פעלו נמרצות בכדי להביא לירידה 
דרסטית במחירים בחנויות הרשת ברחבי הארץ, 
והגדילו לעשות במחירי העופות הקפואים שאף 

סבסדו את המחיר למען בני התורה. 
"מיד  אמר:  שוחחנו  עמו  באשפר  גורם 
הישיבה,  ראש  ממרן  הפנייה  את  כשקיבלנו 
להוריד  יכולים  אנחנו  היכן  לבדוק  ישבנו 
להביא  הצלחנו  ה'  וברוך  בעלויות,  ולהוזיל 
גם  אך  בעופות,  בעיקר  תקדים,  חסרי  מחירים 
את  לקיים  שהצלחנו  שמחים  ואנחנו  בבשר, 
בני  אלפי  יוכלו  הפסח,  בחג  מרן.  של  בקשתו 
תורה לרכוש, בצורה מכובדת בחנויות מסודרות 
ביותר  הגבוהה  באיכות  ועופות  בשר  ונוחות, 
במחיר  זאת  ועם  ביותר,  המהודרת  ובכשרות 

השווה לכל נפש". 
הפעולות הללו ממשיכים את הקו של ראשי 
'אשפר' הפועלים בכל מעשיהם על פי הוראותיו 
ההקפדות  את  המתווה  הישיבה,  ראש  מרן  של 
בבד"ץ  נוהגים  בהן  ההלכתיות,  והחומרות 
סיור  לאחר  העיד  שמרן,  כדי  עד  ציון,  נווה 
נדירה כי "עלינו לומר  במשחטות, בהתבטאות 
מעל  שראינו,  מה  מכל  הייתה  שהתרשמותינו 
ומוסיף מרן  לראות".  לכל מה שציפינו  ומעבר 
כי "הכל נעשה בתכלית ההידור, על הצד הטוב 

ביותר". 
עוד הוסיף מרן ראש הישיבה וברך את ראשי 
הבד"ץ ואשפר: "הדואגים ומקפידים במסירות 
המהדרין  מן  למהדרין  כשרות  על  ובנאמנות 
בתכלית ההדור. יהי רצון שחפץ ה' בידם יצלח 
יפנו  אשר  ובכל  ידם  מתחת  תקלה  תצא  שלא 

ישכילו ויצליחו ויאכלו ענווים וישבעו". 
מתפשרים  לא  ב'אשפר'  כי  להדגיש,  יש 
בניגוד  למשל,  כך  המעולה.  הבשר  איכות  על 
השוחטים  והכשרויות  החברות  למרבית 
נמוכה,  הבקר  איכות  שם  ובברזיל,  בפרגוואי 
ב'אשפר' שוחטים אך ורק בארגנטינה, בקר מזן 
לאחד  הנחשב  בלבד,  טבעי  ממרעה  'אנגוס', 
ועסיסי  והינו רך  מסוגי הבשר הטובים בעולם, 
למרבית  בניגוד  ב'אשפר',  בנוסף  במיוחד. 
החברות, לא מזריקים כלל מים וחומרים שונים 
לבשר, כך שאתם מקבלים 100% בשר איכותי, 

משובח ועסיסי לענג את שולחן החג.

מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן לראשי 'אשפר':



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



30.4.16 

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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בית מיון מיוחד לחבילות

הרווח של דואר ישראל

בעקבות שינויי 
הצרכנות והקניות 
מחו"ל: חברת דואר 
ישראל תקים בית 
מיון ייעודי לטיפול 

בחבילות  ב-2015 
נכנסו לישראל 40 
מיליון וב-2020 

יעמוד המספר על 
100 מיליון חבילות

דירקטוריון חברת דואר ישראל אישר את הדו"חות הכספיים לשנת 2015: חברת דואר ישראל רשמה 
בשנת 2015 רווח נקי של 42 מיליון ש"ח  הרווח התפעולי בשנת 2015 עמד על כ- 84 מיליון ₪

מאת: הילה פלאח

חברת דואר ישראל ממשיכה ביישום התוכנית לשיפור 
לחבילות  ייעודי  מיון  בית  בהקמת  והחלה  השירות, 
שייקצר את הליך מסירת הדואר ללקוחות.  ההחלטה הקמת 
בית המיון החדש, שיפעל בנפרד ממיון המכתבים, התקבלה 
בעקבות עלייה מתמשכת במספר החבילות שנכנסות מחו"ל 
לישראל בשנים האחרונות. רק ב-2015 לבדה נכנסו לישראל 
40 מיליון חבילות – עלייה של 40% לעומת קודמתה, ואילו 
ב-2020 מעריכים בדאר ישראל כי המספר יזנק ל-100 מיליון 

חבילות בשנה. 
בשבועות הקרובים יחלו עבודות ההקמה של בית המיון, 
לאחר שנחתם הסכם עם חברת מגה אור, ואותר נכס בשטח 
כולל של 18 אלף מ"ר. פתיחת בית המיון לחבילות מצטרפת 
חברת  מבצעת  שאותם  השירות  לשיפור  נוספים  למהלכים 
דואר ישראל בחצי השנה האחרונה. בין היתר החלה החברה 
לחלק חבילות ודברי דואר ישירות לבתי הלקוחות ולאפשר 
לדוור.  שחולק  ייעודי  בסמארטפון  קבלתן  את  לאשר  להם 
ייעודיים למסירת דואר  בנוסף, פתחה החברה 260 מרכזים 
קמעונאיות,  רשתות  וסניפי  קטנים  עסקים  עם  בשיתוף 
 8 עד  סניפים   300 של  פעילותיהם  שעות  את  האריכה 

ללקוחות  מסרונים  ושליחת  בשבוע  פעמים  שלוש  בערב 
כשחבילתם הגיעה לסניף. מהלכים אלו ואחרים כבר נותנים 
את אותותיהם ולראייה זמן ההמתנה הממוצע בסניפי הדואר 

נחתך בחצי ועומד על 9 דקות )ממוצע ארצי(. 
מנכ"ל דואר ישראל, דני גולדשטיין: "בית המיון לחבילות 
הוא צעד נוסף בהתאמתה של החברה לעידן הסחר המקוון 
שהיא  ללקוחות  החבילות  מסירת  הליך  לייעול  יוביל  והוא 
השיפור  מגמת  את  ממשיך  זה  צעד  שלנו.  מרכזית  מטרה 
בשירות הלקוחות שאנו מובילים בחודשים האחרונים ואנו 

ממשיכים לפעול ולספק שירות מיטבי לכלל הציבור".

מאת: הילה פלאח

הדו"חות  את  אישר  ישראל  דואר  חברת  דירקטוריון 
הכספיים לשנת 2015. מן הדו"חות עולה כי חל שיפור 
ברווחיות החברה שמתבטא בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח 

התפעולי וברווח הנקי. 
הרווח הנקי בשנת 2015 עמד על כ-42 מיליון ₪, לעומת 
הפסד של 55 מיליון ₪ בשנת 2014.  ההכנסות בשנת 2015 
עומדות על 1,842 מיליון ₪ לעומת 1,773 מיליון ₪ באותה 
 ₪ מיליון   188 כ-  על  עומד  הגולמי  הרווח  אשתקד.  תקופה 
המקבילה  בתקופה   ₪ מיליון   38 לעומת  הנוכחית,  בתקופה 
נוקטת  בהן  הפעולות  את  משקף  הגולמי  הרווח   אשתקד. 
החברה לשיפור איתנותה הפיננסית, לאחר משבר כספי אתו 
התמודדה. הרווח התפעולי בתקופה זו עומד על כ- 84 מיליון 
ש"ח, לעומת הפסד של כ- 6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. 
פרישת  של  פעמית  חד  הוצאה  בנטרול  הינם  אלו  נתונים 
עובדים הממומנת על ידי המדינה, ועומדת על 463 מיליון ₪. 

בצירוף הוצאה זו ההפסד עומד על  כ- 421 מיליון ש"ח. 
של  העסקיות  התוצאות  בשיפור  מתאפיינת   2015 שנת 
בתחילת  שנחתם  ההבראה  הסכם  של  יישומו  נוכח  החברה 
גידול   החברה,  הפעלת  הוצאות  של  צמצום  כולל  השנה, 
בנוסף,  החברה.  של  המזומנים  בתזרים  ושיפור  בהכנסות 
ממשיך השינוי בתמהיל ההכנסות, ובמסגרת זו נרשמה עלייה 

משמעותית בהכנסות שמקורה בקבלת דואר מחו"ל )19.4%(, 
שירותי השליחים )2.5%( ובנק הדואר )3.6%(. 

רבות  תכניות  לבצע  החברה  החלה   2015 בשנת 
ייעודי  מיון  בית  הקמת  כגון  השירות,  לשיפור 

כמיליון  של  ממוכן  מיון  מחו"ל,  לחבילות 
מרכזי   270 פתיחת  ביום,  דואר  דברי 

יחידות   750 ל-  )בנוסף  חבילות  מסירת 
הדואר,  ליחידות  תורים  זימון  דואר(, 
משלוח מסרון בעת קבלת מכתב רשום 
שהייתה  הפתקית  )במקום  חבילה  או 
של  טכנולוגי  שדרוג  לנמען(,  נשלחת 

הפעלת  הטלפוניים,  השירות  מוקדי 
ועוד.   20:00 השעה  עד  הדואר  יחידות 
הביאו  כבר  ואחרות  הללו  הפעולות 

לשיפור משמעותי בזמן ההמתנה ביחידות, 
בזמן   60% של  לירידה   ,50% ב-  שירד 
ולשיפור משמעותי  ההמתנה במוקד הטלפוני 

במשך העברת חבילות מחו"ל )העברת החבילה 
הגעתה  מרגע  ימים  מס'  תוך  לנמען 

לישראל, ברוב המקרים(. 
יו"ר  צאיג,  חזי 
"שנת  מסר:  הדירקטוריון 
מפנה  שנת  הייתה   2015

לחברת הדואר. בתחילתה חתמה החברה על הסכם ההבראה 
ניכר שיפור  כבר  חודשים  לאחר מספר  אותו.  ליישם  והחלה 
ללקוחות.  ובשירות  העסקיות  בתוצאות  משמעותי 
העלאת דירוג החברה לפני מס' חודשים גם היא 
פועלת  החברה  הנכון.  בכיוון  שאנו  מסמנת 
תסייע  אשר  אסטרטגית  חומש  תכנית  לפי 

לה לעמוד באתגרים העומדים בפניה". 
ישראל,  דואר  מנכ"ל  גולדשטיין,  דני 
ביישום  רבות  עסקנו  זו  "בשנה  מסר: 
שינויים  לצד  מורכבת  הבראה  תכנית 
עבודה  שיטות  שינוי  תפעוליים, 
אשר  חדשות  טכנולוגיות  והטמעת 
ולתמוך  השירות  את  לשפר  נועדו 
בתהליכים העסקיים. בשנת 2016 אנחנו 
ומתכוונים,  אלו  בתהליכים  ממשיכים 
הנפלאים, להתרכז  עובדי החברה  עם  יחד 
החברה  של  הצמיחה  מנועי  בפיתוח 
בתחום הסחר המקוון, פיתוח בנק 
הדואר ותחום השליחויות, 
נוספות  פעולות  לצד 

לשיפור השירות".
מנכ"ל דואר ישראל 

דני גולדשטיין 

בית המיון החדש 
של דואר ישראל 



מרכז הזול
רהיטים

חנות הרהיטים הזולה בארץ

&2290

 2 מיטות + שידה + 
ארגזים סנדוויץ

חדר סילבר

סלון פינתי אספקה מיידית 

&1190

 דמוי עור
 במגוון צבעים

&999

 מגוון בדים
במגוון צבעים

גודל 185×60

 עמודון ספרים
 MDF

&340

גודל 80×190
ספוג כחול + קפיצים

מזרון דגם סלייפ

&290

פינת אוכל

&2990

שולחן + 6 כסאות עץ בוק.
גודל 180 ניפתח.

סלון 2+3 + שולחן
&1490 דמוי עור

במגוון צבעים

ארון הזזה 

&1890
 1.60/2.40

ארון 4 דלתות 

&1290

גודל 1.60/2.40 
+ 2 מגירות

מבצע

מבצע

מיטת קומותיים
3 מיטות + ארגז 

+ מעקה

& 2290

מיטה על - קל

& 1590

כורסת לובי בודד

& 290

ספה דו מושבית
 דמוי עור

& 690

כיסא עץ בוק

& 290

בני ברק: רבי עקיבא 95 קומה ראשונה טלפון: 03-6181212
שעות פתיחה, פתוח רצוף : ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-13:00

סלונים | ארונות קיר | חדרי שינה | פינות אוכל | מזנונים | ויטרינות | מיטות נוער |  מזרונים | ספריות קודש
)E.R.N ניתן לשלם בצ'קים ובכרטיסי אשראי עד 10 תשלומים )התשלום בצ'קים  כפוף לאישור

4 דלתות, סנדוויץ
על רגליים

ספרית קודש 

& 1990
מבצע

שולחן + 4 כסאות

בצבעים 
אגוז/טבעי

מלאי מוגבל

& 490

ארון 4 דלתות 

&1690

מחולק על רגליים
גודל 1.60/2.40 

ארון 2 דלתות 

&690

2 מגירות על רגליים
גודל 184/80 

כוננית ספריה

& 1190

שידה 5 מגירות על רגליים

& 590

 חדר שינה
 2 מיטות + שידה

&1890

בס"ד

כתובתינו החדשה

יום ו' 10:00-13:00ימים א'- ה' 10:00-22:00, יום ג' פתוח רצוף

ימים אחרונים 

להזמנות 
לחג

בקניה 
מעל 2500&

מזרן אירוח
מתנה!
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האטרקציה הגדולה של ערב פסח

ההפרדה במקום ע"פ משמרת הקודש והחינוך. 

ילדי בני ברק מוזמנים ללונה פארק הכי כיף ש

רכישת כרטיסים בסניפי יש חסד בבני ברק.
י א ל מ ה ר  מ ג ד  ע  . ל ב ג ו מ ם  י ס י ט ר כ ה ר  פ ס מ

במקוםליטוף פינת 
פינת 
צילום  מרתקיםמופעים 

שי 
לכל 

משתתף

האירוע יתקיים במרכז פיס משואות ובחצר בי"ס משואות רח' ירושלים 1 בני ברק. הכניסה מרחוב ירושלים בלבד. 

בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי בין התאריכים ט' – י"ב בניסן )17-20/04/16( 
בוקר: 10:30-14:00 | צהרים: 14:30-18:00 | אחר הצהרים: 18:30-22:00
מחיר כניסה לאירוע: 15 ₪ | תשלום מגיל שנתים | הורה מלווה: 5 ₪ | האירוע מיועד לילדים עד גיל 12.

בס"ד

רכישת כרטיסים מראש בלבד!

מחלקת תרבות

תמיד תצאו בזול. כרטיסי כניסה ב-10 ₪ בלבד
הטבה לרוכשים ב חסד בסכום של 400 ₪ ומעלה

מוגבל עד 6 כרטיסים ללקוח

סימולטור   ספינת פיראטים   קארטינג   רכבת   מטוסים    קרוסלת שרשראות   מבחר מתנפחים   דוכני מזון

  

בס“ד

האגף
לשירותים
חברתיים

 רישום למשפחתונים לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ז רישום למשפחתונים לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ז
אנו שמחים להודיע כי הרישום למשפחתונים לילדי אימהות עובדות

יערך אי"ה בתאריכים אלו: 

אחרי פסח

מיום שני, ג' בניסן ה'תשע"ו (11/4/16)
ועד יום שני, י' בניסן ה'תשע"ו (18/4/16), כולל

לפני פסח

מיום שני, כ"ד בניסן ה'תשע"ו (2/5/16)
ועד יום חמישי, י"א באייר ה'תשע"ו (19/5/16), כולל

מקום הרשום: מחלקת משפחתונים, רחוב הירדן 31, קומה א'.
קבלת קהל: ימי  א', ב', ד', ה', בין השעות 8.30 –14.00, רצוף.

                     ימי ג', בין השעות 15.00 – 19.00, רצוף.
עולים  ילדי    .₪  360 ילדים:  שני   .₪  180 עובדות:  אימהות  ילדי  רישום:  דמי 

חדשים:  180 ₪.
לתשומת לב הרושמים: בקופה של מחלקת המשפחתונים תשלום דמי רישום 

ייעשה בכרטיס אשראי, או בהמחאה בלבד. (ולא במזומן). 

במחלקת המשפחתונים  אין שירותי צילום ופקס'.

המטפלות  של  מעודכנת  רשימה 
ה'תשע"ז   בשנת  לעבוד  העתידות 
תלויה בלוח מודעות במשרדי מחלקת 
משפחתונים, רח' הירדן 31, ותפורסם 
לא  הרשימה  העירייה.  של  באתר  גם 

תימסר טלפונית ולא תועבר בפקס'.

ילדיהם  את  לרשום  ההורים  על  חובה 
לפחות,  עם,  מוקדמת  הכרות  לאחר 

שלוש מטפלות.
הממשיכים  ילדים  לרשום  חובה 

במערכת גם בשנת ה'תשע"ז.
בעיות  עם  ילדים  של  רישום  בעת 
סובלים  או  התפתחותיות,  או  רפואיות, 
מסמכים  להגיש  חובה  מאלרגיות, 

רפואיים מעודכנים.

תהליך הרישום:

של  משפחתונים  במחלקת  רישום   – ראשון  שלב 
העירייה:

לצורך תהליך הרישום והשתתפות בוועדת קבלה 
(שיבוצים), יש להצטייד במסמכים אלו:

• צילום תעודת זהות האם, כולל הספח בו רשומים 
כל ילדי המשפחה.

אחד  שכר  תלוש  צילום  שכירים  אב  או  ו/  אם   •
אם   .2016 מרץ  או  פברואר,  או  ינואר,  מחודש 
שבועיות/  עבודה  שעות  מס'  מצויינות  לא  בתלוש 
נתון  המפרט  המעביד  אישור  לצרף  יש  חודשיות, 

זה.
משנת  כולל  אישור  להגיש  יש  אברכים:  אבות   •

2016, בו יציינו גובה המלגה, מס' שעות לימודים.  
על  תתקבלנה  (שיבוצים)  קבלה  ועדת  החלטות 
לוועדה  ההורים  ידי  על  שיוגשו  המסמכים  סמך 

טרם מועד קיומה. 
כל  לה  צורפו  שלא  בבקשה  תדון  לא  הועדה 

המסמכים הנדרשים.
לוועדת  הנחיות  יפרסם  הכלכלה  משרד  בהמשך, 

קבלה תשע"ז.

שלב שני – רישום הילד במערכת הממוחשבת של 
משרד הכלכלה וקבלת דרגת סבסוד .

מס' הטלפון של המוקד 2969 *,  או .12222-969
מידע נוסף בכל הנושאים הנ"ל ניתן למצוא

באתר של משרד הכלכלה - האגף למעונות יום 
www.economy.gov.il/meonot-yom
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חג כשר ושמח!

more

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע ערב פסח 
בבאדג'ט:
שוכרים רכב
ל-4 ימים,
משלמים
עבור
3 בלבד!

המבצע עד גמר המלאי ללא הודעה מוקדמת. המבצע להשכרות שיתחילו 
עד ו' בניסן תשע"ו (14.4.2016). המבצע לרכבים מקבוצות X, F, J & H . המבצע 
תקף להזמנות חדשות בלבד. מקסימום 2 ימי הטבה לחוזה (האחד יהיה על 

יום מלא והשני ביטוח שבת). בתוקף בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

לאפית מצות או 
לשבת הגדול?



PB        כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16        כ"ז באדר ב' תשע"ו 266/4/16    י"ח בטבת תשע"ו 

בני ברק תנותק בפסח 
ממי המוביל הארצי 

בארגון מגדלי 
הדגים מצהירים: דגי 
האמנון הישראלים 
הינם כשרים לפסח "מבצע פסח" בתאגיד 'מי ברק': במוצאי השבת האחרונה רוקנו 

עובדי התאגיד את הבריכה ומאגר המים במגדל המים והמקום 
כולו עבר שטיפה וחיטוי  בהוראת  ראש העיר הרב חנוך זייברט 

יוכל הציבור ליהנות גם מ"מים שלנו" חינם

מאת: יחיאל חן

חג  לקראת  מיוחד  בקמפיין  יוצאים  הדגים  מגדלי  בארגון 
הפסח במסגרתו קוראים לציבור בני התורה ושומרי המסורת 
הארץ  מתוצרת  חיים  דגים  דווקא  הפסח  לקראת  לרכוש  להקפיד 
ובפרט דגי קרפיון ואמנון ישראלי אשר אין בהם חשש שאכלו חמץ 

לפני הפסח.
בארגון מצהירים באופן ברור כי לא בכדי  דג  הקרפיון הישראלי 
החג  לקראת  מהודרת  בכשרות  ביותר  והנמכר  המוביל  הינו  הטרי 

זאת משום שהוזן במזון ללא חמץ מזה חודש לפני החג.
מגדלי הדגים מזכירים כי מלבד התועלות הבריאותיות והתזונתיות 
דג טרי לצד העובדה שמדובר  בתמיכה  הרבות הקיימות בצריכת 
משמעותית בתוצרת הארץ ובחקלאים תושבי ישראל הרי שלקראת 
חג הפסח יש חשיבות מיוחדת אצל צרכני המהדרין לרכוש דווקא 
דג ישראלי זאת בשל ההקפדה המיוחדת הנהוגה בקרב רבים שלא 

לרכוש דגים שהוזנו במזון שהינו חמץ.
משום  בפסח  דגים  מלאכול  שנמנעו  היו  רבות  שנים  במשך 
שחששו ולא ידעו באיזה מאכלים הוזנו לפני החג,כעת יש הזדמנות 
לכל מי שמחמיר ומקפיד על קלה כבחמורה לדעת כי הדגים שהוא 
כחודש,מה  מזה  חמץ  מלאכול  נמנעו  בחג  בהם  ומשתמש  צורך 

שגורם לביקוש רב בקרב צרכני הכשרות המהודרת.

מאת: הילה פלאח

בתאגיד המים "מי ברק" נערכים לקראת חג הפסח, 
כאשר בין היתר מבוצע מבצע ניקיון וחיטוי מקיף 
של בארות המים ברחבי העיר בני ברק. מערב חג הפסח 
מים  מאספקת  העיר  תנותק  פסח  של  שביעי  לאחר  ועד 
וכל המים שיגיעו לעיר  במוביל הארצי בשל חשש חמץ 
הם מבארות מקומיות והתפלה. ההכנות לקראת חג הפסח 
טכנולוגים  ומשאבים  הנדסיים  פתרונות  השקעת  כוללות 
היא  העיר, כשמטרת העל  בהסדרת בארות המים ברחבי 

אספקת מים סדירה ואיכותית לכלל תושבי העיר.
מאגר  האחרונה  השבת  במוצאי  כבר  נוקו  זו  במסגרת 
חזון  ברחוב  המים  מגדל  במתחם  האגירה  ובריכת  המים 
וללא כל תקלות. ההליך כלל  איש, אשר בוצע בהצלחה 
ריקון של המאגר המכיל 10,000 מ"ק לחלוטין עד לרצפתו 

בהמשך  הבריאות.  משרד  בפיקוח  כולל  חיטוי  וביצוע 
ויסתיימו  בעיר  הראשיים  הביוב  קווי  יישטפו  הפעילות 
בנוסף, התאגיד  בעז"ה עבודות השדרוג ברשתות המים. 
מאפשר לכלל הציבור לקיים את ההלכה של שאיבת "מים 
שלנו" לאפיית מצות מהבאר ברחוב חזון איש ליד מגדל 
המים. לאלו הנוהגים בהידור - במהלך כל ימי החג ניתן 
לקחת מים זכים חיים ישירות מהבאר בסמוך למגדל המים 

מברזי המים.
חברת  מכתב  את  ברק"  ב"מי  קיבלו  אלו  בימים 
"מקורות" המודיעה על ניתוק בני ברק מהמוביל הארצי, 
ועד   בבוקר  ניסן  י"ב  רביעי  מיום  החל  חמץ,  בשל חשש 

יום ראשון שלאחר אסרו חג פסח כ"ג ניסן.
ראש העיר הרב חנוך זייברט: "החל מארבעה ימים לפני 
שלא  כך   - הארצי  מהמוביל  ברק  בני  העיר  תנותק  החג, 
ייהנו  והחסידות  התורה  עיר  ותושבי  מהכנרת  מים  יגיעו 

מהבארות המקומיות בעיר ומאספקה ממקורות אחרים".

בס"ד

טל: 1599-555-280

כל הדגמים
ללקוחות מכבי זהב

עד גיל 18.
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

העיניים שלך זה לא משחק!
אופטומטריסט מומחה, מעל 10 שנות רישיון

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

.ח.
ט.ל

בסניפים: בני ברק רבי עקיבא 89 
בית שמש נהר הירדן 36

בני ברק: ר' עקיבא 89, | בית שמש: נהר הירדן  36 | ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

חברי  שימו לב!
אלפי מסגרות 

חינם!
הקולקציה החדשה

על המדפים!



מזנונים | פינות אוכל | ספות | כורסאות רקליינר | חדרי ילדים | חדרי שינה | ארונות קיר | ריהוט משרדי | מזרנים

המרכז לריהוט הבית

מחירים 
ומבצעים 
חותמת של מפתיעים!

 איכות
ואמינות!

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

טל. 02-6500426
ימים א'-ה' 10:30-22:30 יום ו' 10:30-12:00

בני ברק
רח' כהנמן 100 )מול קוקה-קולה( 

טל': 03-6744400
ימים א'-ה' 11:00-22:30 יום ו'  סגור

בית שמש
רח' נחל שורק 21 ב' )ליד מרכז מסחרי רמה א'( 

טל. 02-9921941
בוקר: 10:30-14:30 | ערב: 19:30-22:30 יום ו' 10:00-12:00

כל הסיבות להזמין:
 ג רהיטים איכותיים! ג גימורים מדהימים! 

שירות מעולה! ג מחירים זולים!

 הצטרפו 
 למאות 

 לקוחותינו 
המרוצים!

מזנונים | פינות אוכל | ספות | כורסאות רקליינר | חדרי ילדים | חדרי שינה | ארונות קיר | ריהוט משרדי | מזרנים

המרכז לריהוט הבית

מחירים 
ומבצעים 
חותמת של מפתיעים!

 איכות
ואמינות!

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

טל. 02-6500426
ימים א'-ה' 10:30-22:30 יום ו' 10:30-12:00

בני ברק
רח' כהנמן 100 )מול קוקה-קולה( 

טל': 03-6744400
ימים א'-ה' 11:00-22:30 יום ו'  סגור

בית שמש
רח' נחל שורק 21 ב' )ליד מרכז מסחרי רמה א'( 

טל. 02-9921941
בוקר: 10:30-14:30 | ערב: 19:30-22:30 יום ו' 10:00-12:00

כל הסיבות להזמין:
 ג רהיטים איכותיים! ג גימורים מדהימים! 

ג שירות מעולה! ג מחירים זולים!

חשבתם לקנות,

רהיט לפסח?
עכשיו הזמן!

 הצטרפו 
 למאות 

 לקוחותינו 
המרוצים!

היום כולם כבר יודעים

זה רק עם
תודהאל תחמיצו. כבר כאן!הרגע האחרון הבית לפסח!אחרונה למרהטי זוהי קריאה 

שלהרגיש באמת בני חורין

שולחן מלכים
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משרד התיירות מתקשה לאתר 
מקום לחוף נפרד בצפון ים המלח

כך הודיע משרד התיירות לח"כ משה גפני, שפנה אליו בנידון  המשרד הביע הזדהות עם הצורך בהקמת חוף 
נפרד באזור, והבהיר כי הנושא התקציבי יטופל ויבחן לאחר שימצא מקום מתאים  חבר מועצת עיריית י-ם 

אליעזר ראוכברגר פנה בנושא זה לפני כשנה אל ראש המועצה האיזורית מגילות ים המלח, מרדכי דהמן

מאת: הילה פלאח

בצפון  נפרד  חוף  להקמת  מקום  באיתור  קושי  קיים 
ים המלח. כך הודיע משרד התיירות לח"כ הרב משה 
גפני, שפנה אליו בנידון. אולם הבהיר, כי ברגע שימצא מקום 

מתאים, המשרד ידון ויטפל בבקשה.
הרב גפני פנה בנושא זה למשרד התיירות, בעקבות בקשה 
של יו"ר סיעת "יהדות התורה" בעירית ירושלים, הרב אליעזר 
ראוכברגר, להקים חוף נפרד בצפון ים המלח שיוכל לשרת את 
תושבי ירושלים, בשל החשיבות והצורך של תושבי ירושלים 
אל  כשנה  לפני  זה  בנושא  פנה  ראוכברגר  הרב  שכזה.  בחוף 
ראש המועצה האיזורית מגילות ים המלח, מרדכי דהמן, אשר 
בעלות  מדובר  אך  הפרוייקט,  את  לקדם  מוכן  הוא  כי  השיב 
תקציבית של כ-5.2 מיליון שקל, וביקש סיוע להשגת התקציב.

בעקבות הודעתו של מר דהמן, פנה הרב ראוכברגר אל יו"ר 
את  וביקש  גפני,  משה  הרב  ח"כ  הכנסת,  של  הכספים  ועדת 
גפני  הרב  ואכן  התיירות.  משרד  מול  התקציב  בהשגת  סיועו 
פנה לשר התיירות בנושא זה, ותשובת סמנכ"ל בכיר במשרד 
לפיתוח ותשתיות, מר דורון אהרון, הינה כאמור כי קיים קושי 

באיתור מקום לחוף ים נפרד בצפון ים המלח. 
"הקמת חוף נפרד בחלקו הצפוני של ים המלח, אינה תלויה 
בתקציב בלבד. היא מושפעת בעיקר מירידת מפלס המים באגן 
)בולענים  מכך  הנובעת  הקרקע  יציבות  אי  ובעיות  הצפוני, 
נפרד  חוף  הקמת  לצורך  והמכרעת  המרכזית  הבעיה  וכו'(. 
היא מציאת אזור המתאים לכך. חלקת חוף שאיננה מאויימת 
מבעיות יציבות קרקע ובכללם הבולענים והיכולת להתמודד 
עם ירידת המפלס ונסיגת קו המים בטווחי זמן שיאפשרו את 
תפקודו לאורך זמן", כתב סמנכ"ל משרד התיירות לח"כ הרב 

גפני.
במכתב  ראוכברגר  הרב  השבוע  פנה  זו  תשובה  בעקבות 
ממנו  וביקש  המלח,  ים  מגילות  האיזורית  המועצה  ראש  אל 
"לאתר בהקדם את השטח הראוי בתחום השיפוט של המועצה 
שדורש  כפי  הנדרשים  בתנאים  שיעמוד  בראשותך,  האזורית 
משרד התיירות", וזאת על מנת שניתן יהיה לקדם את פרוייקט 
הקמת החוף הנפרד בצפון ים המלח, בסיוע יו"ר ועדת הכספים 

של הכנסת הרב גפני ומשרד התיירות.
יו"ר סיעת "יהדות התורה" בעירית ירושלים, הרב אליעזר 
ראוכברגר, הודה לרב גפני על פעילותו לקידום הנושא, והביע 
תקוה כי אכן ימצא אזור מתאים וראוי להקמת החוף האמור, 
ושרות  מענה  ייתן  אשר  התיירות,  משרד  לדרישת  בהתאם 
לציבור חרדי ודתי גדול מאד מהציבור החרדי בכלל ותושבי 

ירושלים בפרט.

"הקמת חוף נפרד בחלקו הצפוני של ים המלח, אינה תלויה בתקציב בלבד"

למרכז הלוגיסטי החדש בבני ברק 
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

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

טל' לבירורים: 055-6665999 

• עבודה קבועה במקום יציב
• תנאי העסקה הולמים

נציגי/ות שירות לקוחות
מלקטים/ות
סדרנים/ות
קופאים/ות

מחסנאי/ת בודק/ת סחורה

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סגן/ית מנהל
מנהלי/ות מחלקה

בודק/ת סחורה
סדרנים/ות
קופאים/ות

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

טל לבירורים: 050-3636368

 

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

� שכר ותנאים טובים



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

בכל יום שישי ניתן 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-
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 צרכנות

קצרצרים
 Keglevich וודקה

 – באיטליה   1 מס'  הוודקה 
לפסח  מהודרת  בכשרות 
סופר  חתם  חוג  )בד"ץ 
בית  ובד"צ  תקווה  פתח 
לצרכן:  מומלץ  מחיר  יוסף( 
לימון   ₪  49.90 קלאסית 

₪ 34.90

סוד 
לניקיונות  מושלמים  פתרונות  מציע 
הבית והכביסה ומבצעים אטרקטיביים 
לניקוי  ג'ל  זוג  מארז  פסח:  חג  לכבוד 
סוד  האסלה  לניקוי  וכדוריות  אסלה 
לניקוי האסלה:  כדוריות   ₪ 20 מתנה: 
 1  + 4 ליטר  20 ₪ מרכך כביסה  ב-   3
18.90 ₪ מרכך מרוכז:  ליטר במתנה: 

2 ב- 20 ₪ 

הפיתרון להיגיינת הפה 
טוטאל  קולגייט  השיניים  משחת 
השילוב   360 השיניים  מברשת   +
בתקופת  הפה.  להיגיינת  המושלם 
משחת  את  למצוא  ניתן  הפסח 
גדלים:  טוטאל בשני  קולגייט  השיניים 
במארזים.  כן  וכמו  מ"ל  ו100  מ"ל   75

מחיר: 15-24 שקלים למשחה

חברת 'מעולה' 
לא שוקטת על 
השמרים ומשיקה אננס 
כשר לפסח בכשרות 
בד"צ העדה החרדית 
ירושלים ומזמינה 
אתכם לנסות את טעם 
האננס החדש

חדשני
אביזרים  מגוון  מציגה  פרטנר 
הסלולאר  למכשירי  נלווים 
ללקוחות  בלעדיים  במחירים 

החברה

לחג
תתחדשו 

צריכת שיא לתפוצ'יפס 
לרגל חג הפסח במהלכו יש צריכת שיא לתפוצ'יפס כשל"פ 
שטראוס פריטו ליי יוצאת במבצע  - "מארזת לבד?" בשיתוף 
משפחתיות  חופשות   3 במסגרתו  איסתא  הנסיעות  חברת 
והצרכנים בוחרים את היעד כנסו ל-  יום  יוגרלו בכל  בחו"ל 
www.Tapuchips.co.il  והזינו את הקוד שעל גבי המארז  
בחרואת החופשה המשפחתית הבאה – שימשית, עירונית או 

כפרית. המבצע החל מה- 1/4 עד ה- 28/4

מודאגים מההוצאות לקראת הפסח? 
מרכנתיל  בנק 
ראש  לך  מסדר 
באמצעות  שקט 
מיוחדת  הלוואה 

לפסח. כמו בכל חג כאשר ההוצאות גדלות, 
עובר  מה  ויודע  מצוין  אותך  שמבין  בנק  רק 
עליך, מציע לך לקראת החג הלוואה בריבית 
נוחים.  החזר  ובתנאי  במיוחד  אטרקטיבית 
 100,000 של  לתקרה  עד  הינה  ההלוואה 
תשלומים   84 עד  של  ובפריסה  ש"ח 
אטרקטיבית.  ריבית  עם  נוחים  חודשיים 
גמיש  בסכום  הינה  המוצעת  ההלוואה 
גובה  את  שבוחר  זה  הוא  הלקוח  ולמעשה, 
זו  בהלוואה  הייחוד  צרכיו.  פי  על  ההלוואה 
הוא מספר התשלומים הרב )עד שבע שנים( 
שמתאפשר לפרוס הלוואה זו, הן ללקוחות 
קיימים והן ללקוחות חדשים. חיים הולצברג 
השנה  "כל  החרדי:  העסקים  מרכז  מנהל 
הלקוחות  לצרכי  קשובים  במרכנתיל  אנו 
ויודעים להתאים להם את המענה והפתרון 
בכפוף  ההלוואה  מתן  עת".  בכל  הנדרשים 
ושיקול דעתו. המבצע בכפוף  לתנאי הבנק 
נוספים  פרטים  הבנק.  ונהלי  הבנק  לתנאי 

בכל סניפי מרכנתיל וב- 2524*

היקב המעוטר ביותר בתחרויות יין בינלאומיות
ר  ק ח מ ב
על  שנערך 
מכון  ידי 
ר  ק ח מ ה
י  ת ר ק ו י ה

 )Schieber Research( ריסרצ'  שיבר 
נמצא כי ברקן הוא היקב הישראלי המעוטר 
וזהב  זהב  מדליות  הרבה  להכי  זכה  ביותר, 
כפול בתחרויות יין בינלאומיות. למעלה מ - 
25 שנים, היינות של יקבי ברקן משתתפים 
בתחרויות יין בינ"ל רבות. תחרויות חשובות, 
שמתקיימות בצרפת, אנגליה, קנדה וכמובן 
המתקיימות  בינלאומיות  תחרויות  גם 
בישראל. הם זוכים ברציפות בשלל מדליות, 
רבה.  והערכה  ולהכרה  יוקרתיים  פרסים 
הייננים של ברקן כבר קנו להם שם עולמי, 
השילובים  ובזכות  היין  איכויות  בזכות 
הנועזים בין הזנים. עד היום זכה היקב במעל 
מעל  על  חולשים  ברקן  יקבי  מדליות.   180
10,000 דונם של כרמים בכל אזורי הגידול 
זנים,  עשרות  פרוסים  בכרמים,  בארץ. 
כאשר כל זן מותאם לאזורי הגידול הטובים 
מאפשרת  הארצית  הפריסה  עבורו.  ביותר 
ואיכויות.  טעמים  של  ביותר  רחב  מגוון 
יקב  בנינו   ,2000 "בשנת  ברקן:  יקבי  מנכ"ל 
שבשפלת  חולדה  בקיבוץ  ומשוכלל  חדש 
יהודה, המתוכנן לצרכי המאה ה-21 ומצויד 
באמצעי הייצור מהמתקדמים בעולם. היקב 
מרכז  גדולים,  מכלים  חוות  מעבדות,  כולל 
ולוגיסטיקה.  שיווק  ומרכז  ואחסון  מילוי 
בזכות המגוון העצום של זני הענבים ואזורי 
הגידול, שיטות התסיסה ולמעלה מ - 5000 
ברקן  יקב  שונים,  מסוגים  אלון  עץ  חביות 
הוא אחד היקבים המובילים. אנחנו שואפים 
למצוינות ולא מתפשרים על איכות הענבים 

והיין".

אחד מי יודע: קפה "גרג"
קפה  גרג  רשת 
חג  את  איתנו  חוגגת 
אתם  אם  הפסח.  
ומחפשים  מטיילים 
לאכול  כשר  מקום 

במהלך ימי החג, אם מתחשק  לכם להתפנק 
כשרה  חשוב  והכי  מגוונת  טעימה  בארוחה 
להיכנס  מוזמנים  אתם  לפסח,  למהדרין 
"גרג" הפתוחים בפסח   לאחד מסניפי קפה 
וליהנות מתפריט פסח עם מנות מפתיעות, 
מגוונות וטעימות, והכל בהכשר מהדרין. בין 
הסניפים שיהיו פתוחים במהלך החג: קפה 
גרג בממילא ובסינמה סיטי בירושלים, קניון 
  G2 גרג  קפה  גבעתיים,  קניון  סניף  אילון, 
בראשון לציון, קפה גרג אשקלון חוצות, קפה 
מחכה  קפה  גרג  רשת  ועוד.  אילת  ביג  גרג 

לכם כדי לקיים את מצוות "ושמחת בחגך".

בועות זה כל הסיפור
מטרנד  כחלק 
העולמי  הבריאות 
למגמה  שהפך 
את  גם  שכבשה 
בסערה,  ישראל 
הפכה  הסודה 
המועדף  למשקה 
ציבור  בקרב 
ציבור שגדל  רחב, 
טמפו  שנה.   מידי 
בקמפיין  יוצאת 

חדש ותוסס למשקאות הסודה. סודה וסודה 
למון ליים – סודה כמו שסודה צריכה להיות. 
עוצמתי  בגיזוז  בולטת  טמפו  של  הסודה 
תוססת  שתייה  חווית  המעניק  במיוחד, 
הסודה  בריאותיים.  יתרונות  לצד  ומרעננת 
של טמפו הינה הסודה היחידה שמכילה רק 
מים ו2co וזו אחת הסיבות לתחושת הגיזוז 
מחקרי  קדמו  החדש,  לקמפיין  הייחודית. 
שוק ומבחני טעימה שהצביעו על כך שסודה 
הגיזוז  עם  שנתפסת  הסודה  היא  טמפו 
החזק ביותר באופן מובהק מול מותגי סודה 
אחרים. לכן, נהנה המותג מהעדפה הולכת 
שלו.  הגיזוז  ולעוצמת  לטעמו  הודות  וגדלה 
במגוון  למצוא  ניתן  טמפו,  של  הסודה  את 
ליים,  למון  בנגיעות  סודה  רחב של טעמים: 
פירות יער, אננס ואבטיח. כל מוצרי הסדרה 
הינם ללא סוכר, ללא קלוריות, ללא חומרים 
משמרים, ללא צבעי מאכל וללא ממתיקים 
נמכרת  טמפו  של  הסודה  מלאכותיים. 
זכוכית  בבקבוקי  וכן  ליטר   1.5 בבקבוקי 
אישיים של 250 מ"ל. הסודה של טמפו היא 

הסודה המקורית משנת 1954.

הסוף למאבק עם האבק 

לקראת הפסח, כמו גם לכל ימות השנה, מציע 
מבית  המוביל  הצריכה  מוצרי  מותג   - ניקול 
ויצירתיים,  חכמים  פתרונות  קימברלי,  חוגלה 
שיעזרו לכם לשמור על סביבה נקייה בקלות, 
על  להתפשר  ומבלי  זמן  במינימום  ביעילות, 
ארבעה  ניקול  משיק  אלו,  בימים  התוצאה. 
 - מטליות לחות דוחות אבק  מוצרים חדשים: 
המטליות המוכרות והאהובות עכשיו בתוספת 
anti- וחדשנית עם אפקט  ייחודית  פורמולה 
אנטיסטטית  הגנה  שכבת  המותירה   dust
האבק.  הצטברות  את  ומפחיתה  המשטח  על 
שקית אשפה חזקה  המטליות כשרות לפסח. 
במיוחד  חזקות  אשפה  שקיות   -  XL במידה 
השקית  מידות  ענקיים.  לפחים  חדש  בגודל 
קטנים  מטבח  לפחי  אשפה  שקית   .68X75
מי  לכל  המתאימה  וייחודית,  חדשה  מידה   -
ששקיות האשפה המוצעות ברשתות השיווק 
מידות  שלו.  האשפה  פח  עבור  מדי  גדולות 
מיקרופייבר  מטליות  ס"מ.   53X50 השקית 
מיקרופייבר  ומטליות  יח'   2  - לרצפה 
המוכר  האהוב,  המוצר   - יח'   3  - למשטחים 

והאיכותי, עכשיו באריזה מוגדלת.

רוצים לזכות בטבעת זהב?
הפסח  חג  לרגל 
בוטיק  הבעל''ט 
הזהב והיהלומים 

ליד  ברק  בני  בלב  הממוקם  קארט   24
להתרשם  אתכם  מזמין  ווארשה,  גן 
תכשיטי  של  ובלעדית  חדשה  מקולקציה 
זהב לכלות במחירי יצרן, ולזכות בטבעת 
זהב מעוצבת ללא התנית קניה. 24 קארט 
2 טלפון: 104 בני ברק קומה   רבי עקיבא 

072-2488545

זה לא פסח בלי 'השחר העולה'
את סדרת ממרחי  'השחר העולה'  אין צורך 

דורות  להציג, 
ילדים  של 
גדלו  ומבוגרים 
הטעם  על 
כעת  המופלא. 
חג  הגיע  עם 
סדרת  הפסח, 
ם  י ח ר מ מ ה

מושלם  בתזמון  לכם  ממתינה  האהובה 
ניתן  הפסח  בחג  גם  מהודרת.  ובכשרות 
להשתמש עם סדרת ממרחי 'השחר העולה' 
ליהנות.   ופשוט  בנדיבות  המצה  על  למרוח 
בימי הפסח בהן יש פחות אפשרויות, מריחת 
הנאה  נותנת  המצה,  על  העולה'  'השחר 
טעמי  את  המזכירה  ונוסטלגית  מיוחדת 
מהיום  השתנה  לא  המוצר  כאשר  הילדות, 
שבו יוצר לראשונה. בנוסף, הממרח משמש 
גם לאפייה ולקינוחים. רבים מהקונדיטורים 
בממרח  משתמשים  בישראל  המובילים 
סדרת  שלהם.  למאפים  העולה'  'השחר 
"השחר העולה" למהדרין כוללת את ממרח 
פרווה וממרח חלבי בכשרות מהודרת בד"צ 
הם  הממרחים  כן,  וכמו  לפסח.  דעה'  'יורה 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית לימות השנה.

מאות משתתפים ועשרות זוכים 
חברה  סנו, 
ה  ל י ב ו מ ה
למוצרי  בארץ 
וטיפוח  נקיון 
מסכמת  הבית, 
ק  ו פ י ס ב
הימים  את 

'הכספת'.   – הראשונים לפעילות המוצלחת 
במבצע  סנו  יצאה  הפסח  חג  לקראת 
עלינו'.  ההוצאות  הזה  הפסח   – 'הכספת 
למשתתפים  שמאפשר  המשתלם  המבצע 
בימים  יום!  בכל  שקלים  ב-1,000  לזכות 
תקדים  חסרת  היענות  נרשמה  הראשונים 
הטלאול  בתיבת  האטרקטיבית  לפעילות 
של המבצע. מאות שיחות התקבלו במוקד 
וענו  המבצע ממשתתפים שניסו את מזלם 
על שאלות, ושלושת המשתתפים שענו נכון 
אחד  כל  זכו  יום,  בכל  ביותר  המהיר  ובזמן 
הפסח.  להוצאות  מתנה  שקלים  ב-1,000 
מוצרי   5 לקנות  יש  במבצע,  להשתתף  כדי 
להתקשר  הקנייה,  הוכחת  את  ולשמור  סנו 
נכון  ולענות   03-9411044 לטלאול 
ובמהירות על 2 שאלות. לסיום, יש להסביר 
לזכות  מגיע  לכם  דווקא  מדוע  שניות  ב-30 
בפרס. שלושת המשתתפים שישכנעו ויענו 
יזכו  יום  באותו  ביותר  המהיר  ובזמן  נכון 
המבצע  הפסח!  להוצאות  שקלים  באלף 
בימים   ,18/4 בניסן,  י'  עד התאריך  מתקיים 

א'-ה'.

מתחם יוקרתי ומפנק של כושר וספא
ה  פ ו ק ת ב
זו זה הזמן 
ר  ו כ ז ל
ם  בי י שחי
ן  ע מ ל
ף  ו ג ה
ש  פ נ ה ו
ט  ר ו פ ס

התשובה  ומקצועי.  מסודר  במקום  וכושר 
מלון  של  והספר  הכושר  בחדר  נמצאת 
לירושלים,  בכניסה  הממוקם  ירושלים"  "גני 
מתחם  המרכזיים.  המקומות  לכל  קרוב 
המספקים  נהדרים  וספא  כושר  מכון  של 
כושר  במכון  החל  ופינוקים,  שירותים  מגוון 
עם מתקנים מקצועיים סטודיו להתעמלות, 
ועוד.  סאונה  חדרי  ספא,   במים,  התעמלות 
בקשה,  בכל  לרשותכם  יעמוד  המלון  צוות 
הזמנה או שאלה. אז בואו והשתלבו במגוון 
ותרוויחו גם  שירותי מכון הכושר של המלון 
ידוע  נשכח. המלון  פינוק בלתי  וגם  בריאות 

גם בשירותי אירועים אקסקלוסיביים.

מסורת של מעל-100 שנה
התירוש.  חג  הוא  הפסח  חג 
כרמל  יקבי  הפסח  חג  לקראת 
על  המשפחה  לכל  ממליצים 
והאהוב  הנוסטלגי  כרמל  תירוש 
באותה  המיוצר  בישראל,  ביותר 
שנה.  מ-100  יותר  כבר  דרך 
בקבוקי  של  רבים  מיליונים 
שנה  מדי  נמכרים  תירוש 
לאורח  הפך  תירוש  בארץ. 

הסדר,  בליל  בית  בכל  כמעט  וקבוע  רצוי 
תירוש  קניית  קודש.  ובשבת  החגים  בכלל 
לקראת  יותר  גבוהה  בתדירות  מתבצעת 
תירוש  הפסח.  חג  לקראת  וביחוד  החגים 
שאינם  מענבים  המופק  ענבים  מיץ  הוא 
בו  נוצר  לא  כן  ועל  תסיסה,  תהליך  עוברים 
לאחרונה  שנעשה  סקר  ביין.  כמו  אלכוהול 
בישראל  מהאוכלוסייה  שליש  ששני  העלה 
שותים מיץ ענבים לארבע הכוסות של ליל 
הסדר, אם כי, לרוב התירוש משמש לקיום 
ידי  על  הסדר  בליל  כוסות  ארבע  מצוות 
ענבים  מיץ  כי  גילו  רבים  מחקרים  הילדים. 
בכל  האדום  היין  של  התכונות  את  מכיל 
הלא  המרכיבים  הלב.  למחלות  הקשור 
אלכוהוליים המצויים גם במיץ, הם חומרים 
כימיים המצויים בקליפת הענבים האדומים 
הטוב'  'הכולסטרול  להעלאת  ותורמים 
 )HDL(,  מונעים הצטברות של שומנים בכלי 
הדם ובעיות אחרות. מיץ ענבים תירוש כשר 
בראשות  מהדרין  בד"ץ  למהדרין  לפסח 
שביעית.  חשש  ללא  שליט"א,  רובין  הגר"א 
להשיג ברשתות השיווק ובמבצעים מיוחדים 

לקראת חג הפסח.

אינסוף כלים לכל החג 

אתכם  מזמינים  סטור"  "פעמית  ברשת 
להיערך מראש מבלי להגיע לרגע האחרון, 
ולרכוש את כל הנחוץ לכם לעריכת שולחן 
סדר מהודר ולהכניס את החג כ'בני מלכים'. 
ברשת חנויות "פעמית סטור" תוכלו למצוא 
לשולחן  מרהיבים  בדוגמאות  סטים  מגוון 
מיוחדים  עיצוב  ופריטי  הגשה,  כלי  הסדר, 
במשך  לאירוח  כלים  וכן  בסטייל  להגשה 
לדוגמה:  מדהימים  במבצעים  החג  ימי  כל 
רק   – כתר  דגם  קשיחות  מהודרות  צלחות 
ב-1.10 ₪ ליחידה, גביעי יין לילדים במבצע 
יח'   2  – רגל  על  פמוטים   ,10.90₪ ב-  יח'   6
ב-45 ₪, ראנרים – במבצע 1+1, סירי בישול 
חד פעמיים השני ב-40%, תבניות אלומיניום 
גדולות – 11 יח' ב-4.90 ₪, צלחת ליל הסדר 
לעשות  בואו   .₪ ב9.90  רק   – למצות  ומגש 
לפרטים:  סטור.  פעמית  בסניפי  'סדר' 

1-700-502-401

קחו את הפסח בקצף שלכם
הוותיקים  מהמותגים  עלית,  נמס  קפה 

בעל  בארץ,  והאהובים 
מפרגן  המעודן,  הטעם 
שיהפוך  מארז  לכם 
לחוויית  קפה  כוס  כל 
קפה מושלמת  – מארז 
המכיל פחית קפה נמס 
חלב  ומקציף  עלית 
בהקצפת  לכם  שיסייע 

הוא  עלית  נמס  קפה  מעולה.  לקפה  החלב 
ארוכות  שנים  כולנו  את  המלווה  בית',  'בן 
ונמצא כמעט בכל מטבח בישראל. אין ספק 
היכרות  בקפה,  הבנה  ניסיון,  של  שנים  כי 
את  הפכו  אהבה,  והרבה  בארץ  הצרכן  עם 
קפה נמס עלית למותג מוביל בשוק הקפה 
בית  לכל  מאחלת  עלית  קפה  בישראל. 
בד"ץ  כשרות:  ושמח!  כשר  פסח  ישראל 
מגדים. הפסח,  לימות  גם  החרדית   העדה 

כשר לפסח ובטעם של בית
מגישה  אחלה  פסח,  לקראת 
ניחוח  בעל  חגיגי  חזרת  סלט 
את  שיטעים  אמיתי,  ביתי  וטעם 
הנפלא.  בטעמו  החג  שולחן 
מהחזרת  ליהנות  מוזמנים  אתם 

המסורתית, בכשרות מהודרת לפסח ובטעם של בית. סלט 
החזרת של אחלה מאופיין בשילוב המושלם בין סלק טעים 
ומתוק ובין טעמו החריף של שורש החזרת - יחד הם יוצרים 
להגיע  במקום  אז  מעודנת.  בחריפות  מושלם  חזרת  סלט 
ותיהנו  ערך בערב הפסח  יקר  זמן  אל החג, חסכו  מותשים 
מהחגיגיות שבחג ומהטעם המשובח של אחלה סלט חזרת. 
בהשגחת  התשע"ו  לפסח  כשר  אחלה  של  החזרת  סלט 

הבד"צ שארית ישראל וללא חשש קטניות.

טיפים הדברים החשובים באמת...
כך תנקו את המקרר לקראת חג הפסח

ניקיון  של  חג  הצרכנים  למרבית  משמש  הפסח  חג 
ניקיון  הדורשים  המקומות  ואחד  הבית,  של  כללי 
בצורה  זאת  לעשות  וכדאי  המקרר.  הוא  יסודי 
יעקב    המומחים  של  לטיפים  תקשיבו  מושלמת, 
שארפ יבואנית  'ראלקו'  ארצי  שירות  מנהל   גורמן, 

ובלומברג לישראל מסביר איך עושים זאת:
נתקו את החשמל: ניקיון המקרר כשהוא מחובר לרשת 

החשמל מהווה סכנת נפשות  גבוהה למנקה.
הפשירו את המקרר: פתחו את הדלתות למספר שעות 
ניקיון  המקרר.  חלל  בתוך  והקרח  הקור  הפשרת  לצורך 
יעיל. אסור  ואינו  המקרר ללא הפשרה הינו קשה ביותר 
להשתמש בכלים חדים להורדת שכבת קרח, הדבר יכול 

לפגוע בפלסטיק ובמערכות הקירור.
השתמשו במי סבון ובמטלית רכה: תרסיסים או חומרי 
ניקוי על בסיס אלכוהול יכולים לגרום נזק לפנים המקרר 
המקרר  של  הפנימי  בחיפוי  לסדקים  לגרום  ועלולים 

במשך הזמן.
ניקוי  כריות  קשות  מברשות  רכים:  בחומרים  השתמשו 
במשטחי  לשריטות  לגרום  יכולים  סקוטש  או  ממתכת 
המקרר  בחלל  מקום  לכל  להגיע  אפשר  הפלסטיק. 
והמקפיא באמצעות מטלית העוטפת קיסם עץ או פלסטיק.

פתחי אוויר חוזר: כדי לנקות את החלל מתחת לפתחי 
כגון  קטנה  במברשת  להשתמש  יש  והמקפיא  המקרר 
להשתמש  ואז  מהתחתית  הפרורים  להפרדת  מכיול 
על  מים  תשפכו  אם  לב,  שימו  לשאיבתם.  אבק  בשואב 
למערכת  הפירורים  את  לשטוף  עלולים  אתם  הפתחים 
נזק  שהיא  הניקוז  לסתימת  ולגרום  המקרר  של  הניקוז 

בלתי הפיך למקרר!
ניקיון בשיטה  שטיפה בצינור: חל איסור מוחלט לבצע 
זאת. לחץ המים גורם למים לחדור למערכות חשמליות 

והם  תראו,  שלא  סגורות 
לקצרים  לגרום  עלולים 
ושריפת מעגלים חשמליים 
המקרר  חיבור  בעת 
החילוף  חלקי  לחשמל. 
הללו יקרים והשתדלו שלא 

לפגוע בהם!
לנגב  יש  הניקיון:  אחרי 
ולחברו  המקרר  את  היטב 
מספר  אחרי  רק  לחשמל 

שעות.

סימילאק למהדרין - כשר לפסח  
ומוצרי  תרופות  חברת  אבוט, 
בעולם,  מהמובילות  בריאות 
פורמולות  בייצור  המתמחה 
שנה,   125 כבר  לתינוקות 
סדרת  את  להציג  שמחה 
סימילאק  של  החלב  תחליפי 
החלב  תחליף   - למהדרין 

למהדרין המתקדם בישראל, שהוכח מדעית כמסייע לעיכול 
- בכשרות  יונק  תינוק  דומה לשל  ולהתפתחות שכלית  קל 
הכשרות  השנה.  ימות  ולכל  )קטניות(  לפסח  מהודרת 
שלבים  למהדרין  סימילאק  עבור  הינה  לפסח  המהודרת 
1,2,3, וסימילאק טו-גו שלבים 1,2. מהלך זה מתאפשר הודות 
לסטנדרטים  בהתאם  ייצור,  תנאי  על  המיוחדת  להקפדה 
הגבוהים של חברת אבוט העולמית, והקפדה מקסימלית על 
הכשרות ועל האיכות של כל חומרי הגלם ורכיבי הפורמולה. 
הכולל  סימילאק,  של  המומחים"  "צוות  למוקד  לפנות  ניתן 

דיאטניות קליניות בטלפון 1800-65-65-01

פיטו פריז 
מותג השיער היוקרתי מצרפת מציע מרכך 
שיער על בסיס פורמולה צמחית הכוללת 
אנג'ליקה  וזרעי  קיקיון  שמן  חוחובה,  שמן 
)76%(. עם השימוש הראשון, השיער יהיה 

קל יותר לעיצוב, 
לסירוק ובעל מראה 

מבריק ורך יותר. 
מחיר: 75 ₪ 

להשיג: ברשתות 
הפארם ובבתי 

המרקחת והטבע
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מתחדשים

 L’OREAL PARIS מותג האיפור הבינלאומי
משיק קולקציית 

שפתונים במהדורה 
 Color riche:מוגבלת
 La Vie En Rose - 5

גוונים ורודים ייחודיים 
בגימור מאט עדין. 

מחיר השקה מיוחד 
לחודש אפריל: 45 ₪ 

בלבד )במקום 108 ₪(

רשת הסטוק: עלייה של 35% בהכנסות ממכירות 
כשבועיים וחצי לפי הפסח. מתנות עד 60 שקלים:  
זוג כריות נוי בהדפסים אביבים, 
קערת פורצלן לסלט
  + 2 כפות עץ,  מערכת 
כלי אוכל )18 חלקים(, 
זוג מגבות 
אמבט צבעוניות ועוד

מותג הטיפוח YON-KA PARIS מציע: פנים נקיות לפסח - מארז 
ניקוי מפנק לאישה הכולל 

מסכת ניקוי על בסיס 
חימר ירוק לתוצאות 

נפלאות במיוחד לבעלי 
עור מוכתם ופגום, חלב 

פנים קטיפתי המרגיע 
ומרכך את העור והכל 

בתיק ערב יוקרתי. מחיר 
מארז: 399 ₪ לבירור 

נקודות המכירה
09-7456220

SABON גאה להשיק: קולקציית מוצרים על בסיס שמן זית 
המעניקים לעור לחות ורוך, מגבירים את גמישותו ועוזרים 

בהאטת תהליך ההזדקנות. הסדרה על בסיס שמן זית 
כוללת: קרם גוף, סבון נוזלי, 
סבון ידיים נוזלי, קרם ידיים 

ומארז התנסות. 
עוד בסדרה: 

סבון מוצק, נר, 
מגבת 

מטבח וסינר 
מטבח

לקראת עונת האביב- קיץ רשת 
ליידי קומפורט משיקה נעלי עקב 

במראה קלאסי, חזית העקב עגולה 
התורמת למראה מעודן והעקב 8 

ס"מ. למרות העקב הגבוה הנעליים 
נוחות בשל מבנה הנעל הבנוי 

כפלטפורמה נסתרת. להשיג ב: ורוד 
אפרסק, פודרה, שחור ולבן. 

מחיר: 240 ₪ 

OIG מציגה בשורת ניקוי אולטימטיבי: 
ערכת חיטוי ונקיון הבית בקיטור 
המאפשר פעילות אפקטיבית ויסודית 
ללא כימיקלים וללא חומרי ניקוי, כך 
שמדובר בפעילות שחוסכת בעלויות 
וידידותית לסביבה. 
לפרטים: 08-9327050

 Frozen" חב' הגלידות של פלדמן משיקה את סדרת
Yogurt" המתחברת לעולמות של אורח חיים נכון ובריא 

עם פירות טריים ויוגורט איכותי ומציעה שלגוני יוגורט 
מחמצת אמיתי עטופים 
בסורבה פרי טבעי ב- 4 

טעמים: אננס, תות, מנגו 
אפרסק ופסיפלורה )עד 

78 קלוריות(. בנוסף, 
שלגון חלבי חדש 

"קריספ" וניל בציפוי 
שוקולד חלב ופצפוצי 

אורז. כשר חלבי, חוג חתם סופר 

הבשמים החדשים מבית Desigual: בושם חדש לנשים 
 FRESH – דסיגואל פרש
edt הניחוח: רענן פרחוני 
  - ופרותי. ובושם חדש לגברים 
 DARK  דסיגואל דארק פרש
FRESH edt הניחוח: רענן 
ועצי. מחיר לכל אחד: 199 
₪ לתכולת 100 מ"ל. להשיג 
ברשתות השיווק והפארם

רשת האופנה גולברי 
משיקה: מארז טיפוח 
מפנק לחג, אלגנטי ונשי 
בצבעי לבן וזהב ומגיע 
בשני ריחות וכולל: תיק 
איפור איכותי, בושם 
מקולקציית הבשמים 
החדשה וקרם גוף בניחוח 
תואם. מחיר: 199.90 ₪

הליין החדש "I love nude" של 
אסנס- essence  במהדורה מוגבלת 
מציג את טרנד הניוד: בהיר ורך וכעת 

זמין בשלושה גוונים עדינים של בז', 
 XXXL ,₪ 14 :ורדרד וחום רך. צללית

ליפגלוס: 12 ₪, ליפסטיק ניוד עמיד: 
13 ₪, לק: 10 ₪. להשיג ברשת סופר 

פארם ובחנויות פרטיות

חברת הקוסמטיקה 
האורגנית מלונדון בישראל 
 Neal's Yard Remedies
ומשיקה את סדרת התה 
הלבן הכוללת מסכה 
לפנים וג'ל עיניים.  הסדרה 
איכותית, 
טבעית, אורגנית 
והוליסטית 
לשמירה על 
הבריאות וטיפוח 
היופי. מתאים 
גם לעור רגיש. 
מחיר: 202 ₪

"בובה מעשס" - לאור דרישה 
לבובות יהודיות אבי יעקובזון 
יזם רעיון ויעקב גרינוולד 
מעצב הבובות, עמלו יחדיו 
וייצרו וייצור בובות מיוחדות 
בלבוש ומראה יהודי. עם 
הבובה ניתן לפתח אצל 
הילדים את הדיבור, 
ההקשבה והתקשורת. 
"קליקס אבי"-  

054-3420520

 Kiwi Kids אופנת הילדים
משיקה קולקציית אביב-קיץ 
2016 בצבעים פסטליים, הדפסים 
טרופיים ואלמנטים מעולם 
המים העשויים מבדים אווריריים 
ונושמים. מבצע עד סוף אפריל: 
מגוון פריטי בייסיק ב-19.90 ₪ 
בקניית 2 פריטים ומעלה. 
לרשימת החנויות:
www.kiwi-kids.co.il 

רשת SCOOP, משיקה קולקציית קפסולת לנשים, בעיצובה 
של ליאת אשורי הכוללת נעליים שטוחות  אוקספורד ונעלי 
עקב. במבצע לרגל 
חג הפסח: 1 + 1 
מתנה על קולקציית 
קיץ 2016 החדשה 
של נעלי נשים, גברים

 וילדים. תוקף המבצע 
עד ה - 30/4/2016

חברת הטיפוח השוויצרית 
המובילה JUVENA גאה 

 juvena sensation :להציג
סדרת אנטי אייג'ינג יובנה עם 

הגנה מתקדמת מהשמש 
לעור קורן הכוללת: תחליב 
הגנה לגוף SPF 30, תרסיס 

הגנה שמן SPF 25, קרם 
הגנה לפנים SPF 30 וקרם 

 SPF 50+ הגנה לפנים
להשיג ברשת הסופר פארם

Life Sun מציע פורמולה 
חדשה להגנה מהשמש 
המסייע בהגנה מקרינת 

אינפרה אדום )IR( וקרני 
השמש המזיקות לעור. 

לייף מתחייב להציע את 
המחיר הנמוך ביותר 

בסופר-פארם לאורך 
כל העונה

קפה עלית משיקה קפסולות חדשות ואיכותיות, 
אטומות לחלוטין במגוון דרגות חוזק ומתאימות 
לשימוש בכל מכונות NESPRESSO: קפסולה מספר 
10 חזק ועוצמתי, 9 עשיר וארומטי, 8 מאוזן ומלא, 7 
עדין וקטיפתי 
וקפסולה מספר 7 
נטול קפאין. כשרות: 
בד"צ. להשיג 
ברשתות השיווק 
ובסניפי רשת קפה עלית

מהפך בשוק ממרחי השוקולד - "אחוה" 
משיקה ממרח שוקולד בעל הערכים 
התזונתיים הגבוהים ביותר שיש היום: 
ממרח טחינה עם שוקולד משומשום מלא, 
ללא שומן מוקשה, ללא שומן טרנס, ללא 
כולסטרול, דל בנתרן, ללא משמרים וללא 
צבעי מאכל. כשר פרווה בד"ץ ירושלים. 
כשר לפסח בהשגחת בית יוסף. מחיר 
מומלץ: 11.90 – 12.90 ₪  

ישראכרט צובעת לכם את החג
ניקיון  של  ואווירה  בא  פסח  הגיע  אביב 
באוויר. ישראכרט, מעניקה לחברי תכנית 
הטובות  הסיבות  כל  את  יותר",  לך  "מגיע 
מציגה  חודש  וכמידי  נעימות  להפתעות 
בבתי  ממגוון  משתלמות  הטבות  מבחר 

התכנית  חברי  יהנו  הפסח  חג  לקראת  הארץ.  ברחבי  עסק 
מהזדמנות לצבוע את הבית בלי לרוקן את הכיס: ראובן את 
סופרקריל  יותר  לך  מגיע  לחברי  מציעים  בע"מ,  שיווק  נתי 
משי 15 ליטר ב- 265 ₪ )במקום 340 ש"ח( סופרקריל 2000 
15 ליטר ב- 236 ₪ )במקום 275 ש"ח( סופרקריל מט לבן 15 
יוענקו  10% הנחה  וגם  240 ש"ח(  199 ₪ )במקום  ליטר ב- 
נג'ארה  ירושלים,  והזמנות:  לפרטים  החנות!  מוצרי  כל  על 
התכנית  חברי  ייהנו  בנוסף,   02-6512088 שאול  גבעת   ,22
ממבצע מיוחד ברשת 'הכל לנגר' המציעה מטבחים, ארונות 
מידה,  לפי  חיתוך  אחסון,  פתרונות  הזזה,  ארונות  אמבטיה, 
)במקום   ₪  3500 ב-  הזזה  ארון  ועוד.  הפירזולים,  סוגי  כל 
4500 ₪( ובנוסף 3% הנחה במעמד חיוב החשבון. לפרטים 

והזמנות: אשדוד העבודה 50, א.ת. קלה, 08-6767400.

איכות ויופי הולכים יחד
אם כואב לך הגב מעבודות הפסח, 
על  ללכת  מבקשת  את  סתם  או 

על  להתפשר  מבלי  ונוחות,  איכות 
בואי   – עדכנית  נעל  ועל  האופנתיות 

קולקציה   – מתמיד  יותר  והיום  קרוקס&מור.  לחנויות 
מרהיבה ומדהימה במיוחד, למראה צבעוני, עדכני ולהליכה 
המשפחה. לכל  דואגים  בקרוקס&מור   מטרה.  לכל  נוחה 
לילדים הצעירים מחכה קולקציה חדישה, מרהיבה במיוחד, 
של סנדלים, נעלי קיץ, נעלי בית ועוד, קולקציה שכולה יופי 
ובנות, מוצעים דגמים רבים של סנדלים  ומתיקות. לנערות 
הצבעים,  בכל  יפהפיות  בובה'  ו'נעלי  בלרינות  קיץ,  ונעלי 
הדגמים והדפסים שונים. נעליים להליכה ללימודים ונעליים 
מגוון  לגברים  ולחגים.  לשבתות  ואפילו  הפנאי,  לשעות 
לוותר  בלי  ולאברכים,  ישיבות  לבחורי  המתאימים  נעליים 
הידועים של  והאיכות  הנוחות  לצד  הניראות המכובדת,  על 
לב  שימו  ונוחות.  יפהפיות  בית  נעלי  מגוון  וכמובן,  קרוקס 
נעלי קרוקס האמיתי, המיוצר מחומר   רוכשים את  כי אתם 
הקרוסלייט  - CROSLITE TM - על תכונותיו המדהימות.
על  המהפכה  את  וחוללה  לחיקוי  ניתנת  שאינה  ייחודיות  זו 
כל צעד ושעל. לצד מותגי קרוקס תמצאו בחנויות החברה  

מותגי נעליים מובילים ופופולריים שהיא מייבאת.

היינות המומלצים לארבע כוסות
כדי לקיים את מצוות ארבע כוסות בליל 
על  יתיר  ביקב  בהידור, ממליצים  הסדר 
שני יינות איכותיים מבציר 2011. היינות, 
 ,2011 סירה  ויתיר   2011 ורדו  פטי  יתיר 
כשרים לפסח למהדרין בהשגחת בד"ץ 
שליט"א,  רובין  הגר"א  בראשות  מהדרין 
והם מהיינות המובחרים שמתאימים למי 
סירה  יתיר  במצווה.  להדר  שמחפשים 
2011: יין שאינו כבד מידי, יכול להתאים 

סירה,  מ-91%  מורכב  היין  הארוחה.  שלפני  הכוסות  לשתי 
5% מרלו, 4% ויונייה, טעמו פירותי, משיי ואלגנטי. צבע היין 
וטפנד.  סלק  בשל,  פטל  המזכירה  בבשומת  ניחן  ארגמני, 
יין   :2011 139 שקלים. יתיר פטי ורדו  מחיר מומלץ לצרכן: 
מעולה לשתי הכוסות האחרונות שלאחר שולחן עורך. יתיר 
היין  צבע  ורדו,  פטי  ענבי  מ-100%  מורכב   2011 ורדו  פטי 
ארגמני עמוק, ניחן בבשומת המזכירה סיגליות, פטל שחור 
ומעט בשר מעושן. טעמו מרוכז ומזכיר דובדבנים שחורים 
מומלץ  מחיר  עפיץ.  מעט  וסיום  מלא  גוף  בעל  בשלים, 

לצרכן: 139 ₪
 

לקוחות כללית זכאים לפטור מאגרת מיון
'שירותי בריאות כללית' מרחיבה שוב את רשימת המצבים 
ומוסיפה  מיון  לחדר  פניה  על  מתשלום  בפטור  המזכים 
ל-14 מצבים שהרחיבה בעבר מצבים נוספים אשר מזכים 
הקבועים  הפטורים  לרשימת  בנוסף  הינה  הזכאות  בפטור. 
בסל הבריאות הממלכתי.  לדברי אלי דפס, מנכ"ל שירותי 
 4.3 מ-  בלמעלה  המטפל  בריאות  "כארגון  כללית  בריאות 
ולהנגיש  לקוחותינו  על  להקל  פועלים  אנו  לקוחות  מיליון 
המזכים  המצבים  רשימת  הרחבת  באמצעות  שירותים 
בפטור מתשלום במיון,  זאת בנוסף להרחבה שעשינו לפני 
ישתהו  לא  שלקוחות  להבטיח  היא  מטרתנו  שנים.  כשש 
בפניה לקבלת טיפול רפואי משיקולים של עלויות כספיות".  
לפטור  זכאים  כללית  לקוחות   2016 למרץ  מה-15  החל 
חבלת  בשל  למיון  פניה  הבאים:  במצבים  גם  מיון  מאגרת 
ראש לילדים עד גיל שנתיים ומבוגרים מעל גיל  70; מקרים 
של פריקת לסת; התקף היפוגליקמיה לחולי סכרת נעורים 
60(; פרכוסים עקב חום כאשר הפניה למיון  )מתחת לערך 
סגורים;  דחופה  רפואה  ומוקדי  שהמרפאות  בשעות  הינה 
תיקון גבס שהושם יממה קודם, כאשר הפניה למיון בשעות 
בריאות  ביטוח  חוק  פי  על  סגורים.  ומר"מ  שהמרפאות 
למעט  אגרה,  בתשלום  מחויבת  מיון  לחדר  פנייה  ממלכתי 
מקרים בהם הפונה אושפז בבית החולים או שסיבת הפנייה 

למיון מופיעה ברשימת הפטורים הקבועים בחוק.

חדש: מטרנה בכשרות בד"צ גם לפסח
הסובלים  לתינוקות  אימהות  אתן  אם 
מגזים וכאבי בטן, למטרנה יש בשורה 
מהדרין  מטרנה  עבורכן:  מרגיעה 
לעיכול,  קל  ייחודי  הרכב  עם  ספיישל 
לפסח!  גם  בד"צ  בכשרות  עכשיו 
שינוי  עובר  המטבח  פסח  לקראת 
הקצה  מן  משתנה  התפריט  מהותי, 
אל הקצה ומאתגר כל אמא ואמא, על 
אחת כמה וכמה אם את אמא לתינוק 

הסובל מגזים. טוב שהשנה, את יכולה להסיר דאגה מליבך 
בעניין זה! מטרנה, הקרובה אליך ואל רחשי ליבך, דאגה לכך 
שמטרנה מהדרין ספיישל, עם ההרכב הייחודי והקל לעיכול, 
יתהדר בכשרות הבד"צ גם לימות הפסח. כך שעם מטרנה 
לתינוקות  אימהות  גם  הקרוב  בפסח  ספיישל,  מהדרין 
הסובלים מ"קוליק" תוכלנה להיות רגועות. מטרנה מאחלת 

לכל בית ישראל חג פסח כשר ושמח!

לקראת פסח יחולק ה'מכביתון' 
מכבי  מוציאה  רבעון,  כמידי 
'מכביתון'  המגזין  את  לאור 
המקצועי  הבריאות  מוסף   –
מיוחדת  במהדורה  שלה 
במגזר  למבוטחיה  ומותאמת 
החרדי. ועכשיו לקראת הפסח 
שיחה  במכביתון  מתפרסמת 
לשץ,  גידי  מר  עם  מרתקת 
והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
הבריאות  מהפכת  על 
יפורסמו  במכביתון  בירושלים. 
בנושאים  כתבות  שלל  עוד 
 - שבירה  נקודת  הבאים: 
התרופות  התזונה,  הפעילות, 

והמניעה. המדריך השלם לטיפול באוסטיאופורוזיס. מי יטפל 
לבני  תמיכה  תוכנית  חדש:  שירות  משיקה  מכבי   - במטפל 
משפחה שהם “מטפלים עיקריים”. ביס אחרי ביס - מוטרדים 
אכילה  הרגלי  לפתח  לו  תעזרו  כך  הפעוט?  של  מהאכילה 
החיים  אביבים?   75 סגרתם   - תתגונן  שיבה  מפני  בריאים. 
רק מתחילים. המדריך לחיים בריאים ופעילים בגיל השלישי.  
כמו כן, כתבות ומידע בנושאי בריאות שונים: דברי פתיחה,  
- מה  ילדים  נגיף הזיקה,  בריאות במספרים,  המיקרוסקופ 
כדאי לשאול לפני שמתחילים טיפול ליישור שיניים, דיאטה 
- עובדות על ממתיקים מלאכותיים, תזונה - איך לקרוא את 
האותיות הקטנות מאחורי תוויות המזון, כושר - כמה חלבון 

מתאמנים באמת צורכים, ועוד ועוד.

בין הזמנים: זה הזמן להתפנק 
במסעדת  בפתח,  הזמנים  בין 
איטלקית,  חלבית,  ריקוטה, 
מיטב  עם  לכם  מחכים  כשרה, 
המשובח  הקפה  לצד  הפינוקים. 

עם קינוח מרענן, ארוחות בוקר, צהריים, עסקיות, ועוד. פסק 
ברמה  משפחתית-קולינרית  חוויה  מציע  ב'ריקוטה',  זמן 
גבוהה וטעימה במיוחד. הארוחה עשירה ומשודרגת, ומכילה 
לאכול,  לצאת  מבקשים  אתם  שאם  כל  המנות.  מיטב  את 
לריקוטה  קטנה  קפיצה  מדהימה,  פסטורלית  חוויה  מתוך 
מצוינת,  איטלקית  מסעדה  בין  ההבדל  את  לכם  תדגיש 
מסעדת  השיקה  לאחרונה  רגילה.  איטלקית  למסעדה 
כנסים,  לערוך  תוכלו  שם  פי,  אי.  וי.  אירועים  אולם  ריקוטה 

שמחות משפחתיות ועוד.

טונה כשרה לפסח למהדרין )בד"ץ( 
גם בפסח אתם מוזמנים ליהנות ממותג 
האיכות של טונה סטארקיסט בכשרות 
לילדיכם  תנו  נפלא.  ובטעם  מהודרת 
בריאה  אוכל  הפסקת  ולמשפחתכם 
בבית או בטיול המשפחתי בחול המועד. 
טונה סטארקיסט טעימה, בריאה ומזינה 
ומהווה בסיס לכל תבשיל ומאפה ותגוון 
וטיול  פיקניק  נסיעה,  חג,  ארוחת  כל 

טונה  בסארקיסט  משיקים  לראשונה,  והשנה,  משפחתי. 
במים כשרה לפסח למהדרין בכשרות בד"ץ העדה החרדית 
– בייצור מיוחד במארזי רבעיות 140 גרם, ללא חשש קטניות

.
מגוון פתרונות הגשה ואירוח 

סדרת+IKEA 365 היא 
הכלים  מסדרות  אחת 
של  הפופולריות 
איקאה ומתאימה לאלו 
רחב  מגוון  המחפשים 
בישול,  אוכל,  כלי  של 
החל  וכוסות  הגשה 
יומיומיות  מארוחות 
חגיגיות.  ארוחות  ועד 

הסדרה כוללת עיצוב פשוט אך פונקציונאלי מפורצלן אשר 
מתאים לכל סוג אירוע:  אירוח חגיגי, שולחן חג ערוך לפסח 
ולכל חג אחר, שולחן מעוצב לחול המועד או סתם לשדרוג 
אותם  לערום  מאפשר  האוכל  כלי  עיצוב  היומיומי.  המראה 
יותר כלים ממה שאתם  אחד על השני, כך שתוכלו לאחסן 
צריכים ביומיום. באיקאה תוכלו למצוא גם מאות רבות של 
מושלם.  לאירוח  מעוצבים  פתרונות  ומגוון  לבית  פריטים 
ומטבח  הגשה  כלי  של  רחב  מגוון  איקאה  מציעה  בנוסף 
מתקפלים  כסאות  הכוללים  וכיסאות  שולחנות  מעוצבים, 
ופתרונות אירוח נוחים כגון ספות נפתחות, טקסטיל וריהוט 

משלים לשולחן סדר מושלם.

שבוע של קופונים בשווי מאות שקלים
הזמן  וזהו  מתקרב  הפסח  חג 
לבוש  פריטי  רכישת  של 
חדשים לכל המשפחה ובעיקר 
עזריאלי-  בקניון  לילדים. 
את  להרים  החליטו  גבעתיים, 
מיוחד  במהלך  לצאת  הכפפה 

לקראת החג ולהתמקד בעולם הילדים. במסגרת הפעילות, 
מתקיים במשך שבוע בלבד )החל מתאריך כ"ד אדר ב'- ב' 
ניסן )3 עד ה-10 באפריל( מבצע קופונים משתלם במיוחד 
המותגים  על  שקלים  מאות  בשווי  והנחות  הטבות  המעניק 
של  רחב  ממגוון  ליהנות  מאפשרים  הקופונים  המובילים. 
הנחות והטבות בשווי מאות שקלים. כגון: נעלי בובה לבנות 
ב"הוניגמן"  הנחה   ₪  30.00 "נמרוד",  מבית   ₪  29.90 רק 
קידס",  ב"קסטרו   ₪ ב59.90  חג  מכנסי  חג,  שמלת  לקניית 
מגוון  ועוד  "גרג"  במסעדת  ילדים  לארוחת  שקלים  עשרה 
ביוזמה  יוצאים  "אנו  ופינוקים.  הנחות  הטבות,  של  רחב 
לילדים  בקניות  משמעותית  הקלה  שתאפשר  מיוחדת 
"זוהי  גבעתיים,  קניון  בהנהלת  אומרים  החג",  לקראת 
והטבות  בהנחות  לחג  הפריטים  את  לרכוש  הזדמנות 
מיוחדות בזכות הקופונים שאנו מציעים, וליהנות מקניון רגוע 
המובילות  והרשתות  המותגים  חנויות  את  המציג  ומרווח 
בישראל ומאפשר ליהנות מקניה מהירה, יעילה ומשתלמת", 
ניתנות  פרטי,  ברכב  למגיעים  הקניון.  בהנהלת  מדגישים 
שעתיים ראשונות חניה חינם. כתובת הקניון: דרך יצחק רבין 
53 גבעתיים. שעות פתיחה: א'-ה'- 9:30-22:00, יום ו'- -9:00
23:00 עד  השבת  צאת  אחרי  שעה  כחצי  מוצ"ש-   ,  15:30 
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

■ בבן פתחיה, ליד 
הרב שר, 4 חד', ק"א + 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)36-36(_____________________________________________

■ בר"ע, ליד רח' 
ישעיהו, 2 דירות, 3 

חד' עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל 

אחת, ביחד 2 הדירות 
1,870,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

■ מציאה בעלי 
הכהן, 4 חד', ק"ג, 

גג בטון, 115 מ', 
חזית, מסודרת עם 
חניה, 1,660,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)46-46(_____________________________________________

■ בסוף רח' מנחם/ 
נתן הנביא, 4 חד' 
ק"א, דירה גדולה, 
1,650,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)47-47(_____________________________________________

■ ברח' סירקין, 3.5 
חד', ק"א, חזית 

וסוכה, ניתן בקלות 
להפוך ל- 4 חד', 

1,500,000 ש"ח, 
כולל חניה בטאבו. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 

 03-5797756 23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

■ בניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 
אמין, דירות 4 חד', 3 
כ"א מרפסת שמש, 

חניה, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

■ ירד המחיר ברח' 
מימון/ אלחריזי, 4.5 
חד', ק"ב, עורפית, 

מעל 100 מ',עם 
אפשרות לעשות 

יחידה, 1,620,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים 
קרוב לרח' חברון, 3 

חד' משופצים עם 
סוכה, ק"א, חזית, 
1,490,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)8-8(_____________________________________________

■ ביהודה הנשיא 
אחרי רח' יונה, 3 חד'+ 

ח.עבודה, קומה 1.5, 
משופצים, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)8-8(_____________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד', ק"ג, 
כ-70 מ"ר, עורפית, א.בניה, 

1,360,000 ש"ח, "נדל"ן 
_____________________________________________)15-18(כהלכה" 050-4141926

■ בשבטי ישראל 2.5 חדרים 
+ יח"ד + מ.שמש )סוכה( 

בטאבו משותף )כ-60 מ"ר(, 
כ. פרטית, 995,000 ש"ח )לא 

_____________________________________________)15-16ל(למתווכים( 058-7023702

■ בבנין יפה 5 חד', 
ק"ב עם מעלית, 3 

כ"א, חזית וחניה 
ברח' הרב קוק, מידי, 

2,075,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)39-39(_____________________________________________

■ בשיכון ה' בבניה 
בנין מפואר בשדרה 

דירת 5.5 חדרים 
מפוארים, ע"י קבלן 
אמין, ב-2,350,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)39-40(_____________________________________________

■ מציאה ברח' גיבורי 
ישראל קרוב לרח' ש. 
כהן, 5 חד', ק"ב, 115 

מ"ר עם אופ' לתוס' 
של 40 מ', כל השכנים 
מרחיבים, 2,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)2-2(_____________________________________________

■ ברמת אלחנן, 
ברח' גיבורי ישראל, 

ק"ב, 5 חד', 130 
מ', 2,000,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ ברח' הלוחמים, 
בנין חדש, 6 חד', ק. 
כניסה, 2,225,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756)1-1(_____________________________________________

■ בבן דוד, 5.5 חד', 
חזית, 3 כ"א עם 

ממ"ד ומעלית, ק"א, 
2,120,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)51-51(_____________________________________________

■ בטבריה מול עמי, 
דירת 2 קומות )לא גג( 

בק"א, סלון+מטבח, 
בק"ב, 4 חד', 3 

כ"א, משופץ,בק"ב 
יש חדר עם כניסה 

נפרדת מחדר מדרגות,  
2,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)42-42(_____________________________________________

■ ברח' מוהליבר, 
בבנין חדיש בק"א, 

דירה מכובדת, 5 חד+ 
מרפסת חדר בגינה, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ פרדס כץ השקט, דירות 3 
חדרים, מרפסת שמש, סוכה, 
איכלוס בעוד כשנתיים, מחיר 

_____________________________________________)15-18(אטרקטיבי, 050-8677527

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

דימונה

■ ברח' טבריה מול 
רח' חרל"פ קומה 
1.5, כ-3 חדרים, 

מסודרת, מידית, 65 
מ' נטו, 1,320,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)16-16(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

■ ברח' אברבנאל, ק"ק, 
דירת נכה, מיקום מצויין+ 
חצר, גדולה, 1,300 ש"ח 

בלעדי תיווך עוצמה 
052- 7113508)16-16(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס מושקע, 5 

חד', ק"ג, 1,750,000 
ש"ח )לא לחלוקה(. 
תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ 5 חד', חדישה, 
ברח' שמעיה, ליד 
רמב"ם, ק"ג, יפה 

וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 
מעלית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ ברח' ניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 5 חד', 
חזית, מרפסות שמש, 
3 כ"א כ-125 מ' כולל 

חניה, 2,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' 
גדולים, בק"א, 

כ-120 מ', 3 כ"א, 
לא משופצת, חזית, 

1,870,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב 

בבנין חדש ומפואר 
עם מעלית שבת 

נשארו דירות של 5 
חד'. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

■ ברח' רמב"ם ליד 
איבן גבירול, דירה 
ענקית, 10 חד', ד 

ו מפלסית מפוארת 
ומושקעת, 2,850,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)9-9(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד 
יהודה הלוי, 7 חד', 
ק"ב ו-ג' מושקעים 

וגדולים, 2,300,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)9-9(_____________________________________________

■ 6 חד' ברח' גורדון, 
140 מ' במפלס 

אחד,3 כ"א, ק"א, 
יש הכנה לעשות 

יחידה, 2,100,000. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בגולומב, 5.5 חדרים, 

ענקית, 150 מ"ר, 
ק"ד, משופצת ויפה 

עם מעלית וחניה 
מקורה + נוף ירוק, 
2,270,000 ש"ח. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בגבול 
ב"ב-ר"ג )שיכון ו'( 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ב, 
משופצת + מעלית, 
ממ"ד וחניה, צמוד 

לגינה גדולה, רק 
1,870,000 ש"ח. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בלעדי!!! באבן גבירול/
מימון!!! 4 גד' + 2 + גג, יפה 
ומושקעת, ק"ג, חזית, אופציה 

לחלוקה. "תיווך פרפקט"
052-7649782 ,03-5745877)16-16(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה-
הנשיא, 5 חדרים, 
ק"ב, חזית, דירה 
בקומה + אופ' + 

מעלית, 2,290,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 הקודם זוכה!!! 
בשיכון ג'!!! 6 חד', 
ענקית )140 מ"ר(, 
פוטנציאל נדיר!!! 
בחברון/הרב קוק, 

דירת גג, 5 חד', 
משופצת ומיוחדת!!! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5חדרים, 
מפרט מושקע מאוד, 

קבלת מפתח 7 חודש. 
תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)16-16(_____________________________________________

 במנחם, כ- 4 חדרים, 
שמורה ומטופחת, כ- 85 
מ"ר, קומה ראשונה, כולל 

סוכה גדולה, 3 כיווני אויר, ב- 
1,595,000 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 קובלסקי, 4 חד', 90 מ"ר, 
קומה ד' ואחרונה, גג בטון, 90 
מ"ר ללא מעלית, 1,495,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות, אברבנאל, 
דופלקס, 4 חד', 100 מ"ר 
+ גג ענק, רק 1,695,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע, 
4.5 חד', 85 מ"ר, 

חזית, מחולקת ל- 2, 
מפוארות, נמכרת 

עם הריהוט, תשואה 
גבוהה, 1,500,000 

ש"ח, לל"ת,
050-5305219)16-16(_____________________________________________

 בלעדיות, קומת קרקע 
בשבטי ישראל, 80 מטר - 
הכנה ל- 4 חדרים )גמיש(. 

_____________________________________________)16-16(תיווך המרכז, 053-3136060

 נופי-טל ביצחק-שדה 
הבניה מתחילה! דירות 4ח' 

בבנין יוקרתי באיכות הידועה 
של "גני-טל" תוכניות ב- 

_____________________________________________)16-16("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה באיזור רמבם, 4חד', 
מפוארות ומרווחות + מרפסת 

שמש + סוכה, 1,650,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בשח"ל בנין חדש, דירות 
אחרונות, 4חד', מפוארות + 

סוכה, מפרט גבוה, 1,800,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בחיד"א, 4חד', גדולה, 
מסודרת ויפה, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנין חדש באהרון דב, 
דירת נכה )לבעלי אישור 

בלבד( 4 חד' + גינה, 3 כ"א, 
1,800,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)16-16(_____________________________________________

 באבטליון, בנין חדש, 4 
חדרים, מרווחת, חזית + סוכה 

+ חניה, 2,120,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 במציאה, בשלוש השעות, 
4.5 חד', מחולקת לקראת 

גמר שלד, 1,560,000 ש"ח, 
_____________________________________________)16-19ל(גמיש, 052-7112339

 באזור רח' הרצוג, כ- 4, 
ק"א, רחבת ידיים, משופצת, 
עורפית, 1,650ח,000. תיווך 

_____________________________________________)16-16("חנוכת הבית" 053-3157272

 בבלעדיות!! 
בברויאר לפני בניה, 
4ח', ק"א, חזית, כל 
הקודם זוכה! עצמון 

נכסים:054-8451271, 
_____________________________________________)16-16(יובל: 053-3126077

 בבלעדיות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, 

100 מ"ר, מרווחת, עם 
סוכה, מעלית וחניה. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 במיקום יוקרתי בשיכון 
ה'!!! 4 בבניה, סטנדרט 

גבוה, חזית לגינה, 1,750,000 
תוכניות בתיווך פרפקט

052-7649782 ,03-5745877)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בפרל, 
חדשה, 4 חדרים, 

חזית, ק"א + מעלית, 
1,730,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 
4 וחצי חדרים, 

גדולה, משופצת, 
מעלית, קומה 2 + 

אופציה לחדר נוסף, 
2,200,000 ש"ח. 

058-7111860, פאר 
_____________________________________________)16-16(הנדל"ן

 בבלעדיות! ברבינוביץ, 
4 חדרים, 100 מטר ברמה 

גבוהה, חדש מקבלן, 
1,775,000 ש"ח. "אדי נדל"ן" 

054-8493483)16-16(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 4 חד', 
ענקית, 120 מ"ר, ק"ג, חזית, 

מצב מצוין. *בר' עקיבא, 4 
חד', 85 מ"ר, ק""ב, עורף, 

משופצת, 1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בר'-עקיבא, 4ח', 
משופצת, עורף, 1,550,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03- 5791514)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
באבוחצירא, 4 חד', 

90 מ"ר, 3 כ"א ק"ב, 
משופצת חלקית. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 ברב מימון, דירת גג, 3 
חד', אופציה לבניה 40 מ"ר 
כולל חניה בטאבו. "מיטב 

_____________________________________________)16-16(נכסים" 052-8530061

 בטרומפלדור, דירת גג, 
ק"ג עם היתרי בניה, בהזדמנות 

_____________________________________________)16-16(בי.א. נדל"ן, 054-8462882

 פרסמו חינם! 
מוכרים/שוכרים 

ב"אפיקי נדלן בועז", 
וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 3 חדרים קטנים פלוס 
חדר קטן - בנוי נוסף באזרו 

היוקרתי, 'וולפסון-קפלן' סמוך 
לעירייה, דירה יוקרתית, בנין 

מפואר, מעלית, ק"ב, רק 
1,750,000. תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)16-16(הבית" 053-3157272

 באזור הירדן, ז'בוטינסקי, 
3 חדרים, 70 מ"ר עם שטח 

30 מ"ר נופסים, קומה נוחה, 
1,500,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)16-16("חנוכת הבית" 053-3157272

 ביהודה הנשיא, 3.5 חד', 
90 מ,ר, ק"ק + חצר משופצת 

כחדשה, חזית *בקהילות 
יעקב, 3 ח', 70 מ"ר, ק"ג 

משופצת )בנין בתמא(. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 באהרון דב, 3ח', מרווחת, 
מטבח חדיש, ק"ג, חזית + 

אופציה בגג )בטון( 1,580,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)16-16(_____________________________________________

 תחילת בניה במרים-
הנביאה, 3ח', נדירה, מרווחת 

+ מרפסת שמש, תוכניות 
במשרד ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנין חדש באהרון דב, 
דירת נכה )לבעלי אישור 

בלבד(, 3חד', גינה גדולה, 
1,200,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)16-16(_____________________________________________

 בפ.כץ ברח' השניים 
נשארו 3 דירות, 3ח' לקראת 

בניה, תוכניות ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בהחלוצים, 3.5, 
משופצת אפש'  

להפוך ל- 4 חדרים. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 

עורפית, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, אופציה בגג, 

1,150,000. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם, דירת 3 חד', 
בבנין חדש, 65 מ"ר, 

קומ' 2, שמורה, 
מוארת, מרווחת, 

מעלית, חניה, ממ"ד, 
לפרטים נוספים תיווך 

יוסף יגן, 
 ,052-2243454

מייל -
yosi.yagen@gmail.

com)16-16(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, חדשה 
מהקבלן, 3 חדרים, גדולה, 

כ- 78 מ"ר עם מרפסת שמש 
וסוכה בנין מפואר דיירים 

איכותיים, כניסה מידית, ב- 
1,295,000 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 אברבנאל, קומה ג' 
ואחרונה, 3 חד', 70 מ"ר, 
פלוס יחידה מושכרת, רק 
1,520,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באזור גן ורשא, 3.5חד', 
ענקית, משופצת, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
054-9001180 ,03- 8007000)16-16(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3חד', 
משופצת כחדשה, ממוזגת 
+ אופציה ממשית על הגג, 

1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

054-9001180)16-16(_____________________________________________

 באהרון דב, 3חד', 
מרווחת, שמורה ומסודרת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
054-9001180 ,03- 8007000)16-16(_____________________________________________

 "בית פתוח!!!!" 
באורליאן 6 - 

לבמבקרים ביום שישי 
ז' ניסן )15.4.16( 

בשעות 10:00-11:00 
- לל"ת - 3 חדרים, 85 

מ"ר, חזיתית, קומה 
ג', משופצת מהיסוד 

+אפשרות הרחבה 
עד כ- 165 מ"ר!! + 

65 מ"ר מרפסת גג!! 
"מקסימום נדל"ן" 

054-4340843)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
3 חד', קומה א', 70 מ"ר, 
משופצת, גדולה ומרווחת, 

רק 1,175,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! ברבי-
עקיבא, 3 חדרים, 

65 מ"ר, ק"ג, חזית, 
1,270,000, גמיש. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בבורוכוב, 
3.5 חדרים, ק"א, 

מושקעת, 2 חניות 
- בטאבו + מעלית, 
1,340,000. סלומון-

נכסים-והשקעות 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בבלעדי ברבי 
עקיבא, 3 וחצי חדרים, 

בנין חדש, מושקעת 
מאוד, מעלית + חניה, 

 .1,700,000
058-7111860, פאר 

_____________________________________________)16-16(הנדלן

 בפרדס כץ בבנין חדש, 
באזור מצוין, 3חד', 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,280,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"א, חזית + חניה 

שמורה, 1,480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 מבחר דירות של 3 חדרים 
בפרדס כץ. תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)16-16(הבית" 053-3157272

 בלעדי באפשטיין, 
2.5 חדרים, 70 מ"ר, 

חזית, מושקעת, 
ק"ג ואחרונה + אופ' 
)רעפים( 1,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בהשניים/בורוכוב, 2 
חדרים, 65 מ"ר, קומה 
ב', חזיתית + אפשרות 

בניה בגג!! 
 ,052-2452820

_____________________________________________)16-16(מקסימום נדלן

 בבלעדיות!! 
בבורוכוב, מיקום 

מעולה, 2.5ח', 
שמורה, ק"ב, דרום 

מערב. עצמון נכסים: 
,03-6055622
054-8451271)16-16(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד' 
65 מ"ר, ק"ד + אופציה בגג 

בטון +רשיון ל- 48 מ"ר + 
מדרגות מחדר מדרגות לגג, 
ניתן לעשות יחידה )יש פיר 

למעלית(. א.פנחסי,
03-5799308)16-16(_____________________________________________

 להשקעה במימון בנין 
בפינוי בינוי, 2 חד', 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות )מושכרת 
ב- 6,000 ש"ח(, 1,650,000 
_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי שבטי ישראל, 2 
חדרים + הול 68 מ"ר קו' ג' 

+ מעטפת בנויה כ- 18 מ"ר, 
1,400,000 ש"ח )מ.נ 7144(. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

אדוארד,
www.aduard.2me.co.il)16-16(_____________________________________________

 מציאה הקודם זוכה! 
במימון, 2.5 חד', כ- 60 מ"ר 

משופצת + יציאה לגינה 
מרוצפת, כניסה פרטית 
+ אופציה 20 מ"ר, ב- 

1,275,000 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בנימין אברהם, 2.5 חד', 
65 מ"ר, גדולה ומרווחת, 

קומה נוחה, רק 1,195,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)16-16(_____________________________________________

 פרסמו חינם! 
מוכרים/שוכרים 

ב"אפיקי נדלן בועז", 
וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 במודעי, קומה 12, 
דופלקס פנטהאוז, 5 חד' + גג 
80 מ"ר, 2 חניות, 3,700,000 

ש"ח, 050-6788116, מירב 
_____________________________________________)16-19(פשר

 תיווך אבני דרך - מבחר 
דירות בדימונה במחירים 

שפויים. משה אלוש,
054-3255667)16-16(_____________________________________________

 דירות יד ראשונה מקבלן 
עם השבחה עתידית עד 

200,000 ש"ח בקרני שומרון, 
טבריה ועפולה, כל הקודם 

זוכה! משה אלוש,
054-3255667)16-16(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירי מציאה בטירת הכרמל. 

_____________________________________________)16-16(משה אלוש, 054-3255667

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
אמיתי גולדשטיין - קבוצת 

פרפקט, 052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)16-16(_____________________________________________
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■ פטנטים! מזמן 
יש לך חלום להוציא 

פטנט? מורשים 
ברישום + בניית אב 
טיפוס, ליווי מרעיון 

_____________________________________________)20-21/16(למוצר, 052-8305794

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-23/16(מובטחת! 054-7195111

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי 
ישראל, תשלום גבוה.

052-7674348)15-25/16(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-41(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
-לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)23-22/16(_____________________________________________

■ רוקח המציא משחה 
המטפלת בכל סוגי פטיריות 
הציפורן ויבלות העור לשבוע 

ימים! להזמנות:
054-7444439)35-35/16(_____________________________________________

■ *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)15-26(מחסנים, 050-5536359

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-1/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ שידוכי אורה אור לחרדיים 
ודתיים, כיפות סרוגות, בימים 
א'-ד', 16:00-20:00 בלבד!!! 

03-9348340)44-43/16(_____________________________________________

■ "קלף לב" - רמה 
מעל כולם - 25 שנה 
של מיון קלף עושה 

את ההבדל! אביי ורבא 
_____________________________________________)49-23/16(5 ב"ב, 052-7623142

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-43(בבוקר, 052-3340338

■ מאור גלית - עו"ד 
ומגשרת *מקרקעין 

*חוזים *צוואות 
*ירושות *הוצל"פ 

*פשיטת רגל, 
054-2261116)13-24(_____________________________________________

■ השידוך הטהור, לכל 
העדות והמגזרים, גם פרק 

ב', רווקים, גרושים, ואלמנים, 
גם לבעיות רפואיות ונפשיות, 

_____________________________________________)14-25ל(050-4125850

■ כל סוגי השיפוצים והבניה, 
קבלן חרדי, מחירים ללא 

_____________________________________________)14-17ל(תחרות, 054-2964231

■ שיפוצים, חלוקות, 
אינסטלציה, טיח 

וחשמל, קרמיקה, 
צבע, שירות מקצועי 

ואדיב. 050-4005033, 
_____________________________________________)14-17ל(עמית

■ האחים החרדים, נקיון 
כללי בפוליש לפסח, עבדוה 

מקצועית ונקיה,
_____________________________________________)15-18ל(050-4159200

■ נמצא בי"ח אדר ב' סט 
ספרי קודש באזור דסלר,

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

■ מי שחיפשה מעיל שחור 
במיון יולדות מעייני הישועה 

_____________________________________________)15-16ח(תפנה, 054-8446288

■ אבד ארנק עם מסמכים 
חשובים באיזור ויז'ניץ ביום י' 

_____________________________________________)15-16ח(אדר ב', 054-7374080

■ אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)15-16ח(1-599-500-003

■ במוצ"ש פרשת צו עליתי 
לטרמפ' מבני-ברק )פנינת 

גהה בטרמפיידה( לירושלים 
)ירדתי בכניסה( שכחתי נגן 
MP3, יש סימנים ברורים, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7179360

■ דרוש כינור בתרומה ללא 
תשלום. 050-4175368 בערב 

_____________________________________________)15-16ח(או להשאיר הודעה

■ מעוניין לקנות 
מכונת תספורת. יעקב, 

053-4102817 אפשר להשאיר 
_____________________________________________הודעה

■ דרוש מקרר קטן משרדי 
עבור נזקק במצב טוב ללא 

תשלום. 050-4175368 בערב, 
_____________________________________________)15-16ח(ניתן להשאיר  הודעה

■ דרושה מגילת אסתר 
בתרומה/סימלי, אפשרי 

פסולה/ישנה/קרועה,
_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

■ "שידוכי המרכז" 
- שידוכים לחרדים 

ודתיים בלבד! שדכן 
מקצועי עם המון 

הצעות 054-8422105
03-6189388)16-41(_____________________________________________

אבידות

יד שניה 
קונים

פטנטים

שיפוצים

סת”ם

רפואה משלימה

שידוכים

עורכי דין

נקיון ופוליש

■ אהרון השדכן- לבחורי 
ישיבה ובנות סמינרים, 

בוגרי ישיבה העובדים ובנות 
המתאימות להם. זיווג שני 

ובעיות רפואיות.
052-7168151)16-19(_____________________________________________

■ בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים + חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
053-3147542 ,052-7155422)36-37/16(_____________________________________________

■ *בעתיקה - נקיה, גדולה 
-מממוזגת לזוגות ומשפ

חות *צימר לימים ושבתות, 
 ,04-6973865 ,04-6820864

052-7687778)49-24/16(_____________________________________________

■ בלב העיר העתיקה, 
צימרים מפוארים וממוזגים, 
לזוגות ומשפחות, בין בתי 

הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)26-30/16(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 3 דירות 
נופש, יוקרתיות, למשפחות/

זוגות, ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית + נוף 

מרהיב + בריכה,
052-5856465)35-27/16(_____________________________________________

■ וילות ודירות נופש במירון, 
צפת וטבריה, ברמה גבוהה 
ליחידים ולקבוצות לל"ת - 

02-6263663 ,058-3777400)7-8/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה ושולחן סנוקר 

מקצועי. בקרו באתר- 
"וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)8-34(_____________________________________________

■ בעתיקה! צימרים 
מושקעים ויפים, ממוזגים 

ומאובזרים, במחירי מבצע!! 
 ,052-8973803

054-5797133 ,054-3979167)33-32/16(_____________________________________________

■ "אחוזת  בנימין" בעיר 
העתיקה- 6 דירות נופש 
_____________________________________________)21-21/16(ממולצות. 052-8925324

■  דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים, 

בעתיקה ובכלל 04-6923371
052-7183288 053-3112314)21/16-20(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-7/17(_____________________________________________

■ מבחר גדול של דירות 
וצימרים בצפת וסביבותיה 

למשפחות וקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)9-20(נוחים! 050-4105896

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, מאובזרת קומפלט 

)מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)32-32/16(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

052-4714818
050-5238722)48-46/16(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה 
-לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-52/16(_____________________________________________

■ לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)7-16ל(052-7113937

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/16(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קבו לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-22/16(_____________________________________________

■ "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית מס' 1 

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)15-27(_____________________________________________

■ "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)43-16/16(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, ג'קוזי, 
אטרקציות, בריכה נפרדת 

_____________________________________________)11-36ל(ביישוב. 054-2232004

 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

■ דירת נופש עב"ס יומי/
שבועי/לפי מיטות, מתאימה 

גם לפסח!!! מקווה ובית-
_____________________________________________)13-16(כנסת צמוד, 050-6734771

■ הונדה אקורד, 
מודל 2002, 1,800 
סמ"ק + גג נפתח, 

יד רביעית, 4 צמיגים 
חדשים, טסט לחצי 

שנה, 12,000 ש"ח, 
054-5427415)13-16(_____________________________________________

■ דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה, חדשה 

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-26(_____________________________________________

■ צימרים חדישים, מול נוף 
הרי הגליל, מאובזרים, מותאם 
במיוחד לציבור הדתי - חרדי, 

חוויה שלא תישכח!
050-4100563)14-17(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)7-32(_____________________________________________

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)16/29-31(_____________________________________________

■ משה אסייג מורה לנהיגה 
באזור המרכז שעור ראשון 

חינם, עזרה בתאוריה, אוירה 
נעימה וסובלנית,

052-2523284)1-26(_____________________________________________

■ אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פינימי חינם. 

050-4469796)47-21/16(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,300 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)10-21ל( 054-4468840 )בב"ב(

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ 
עזרה בתאוריה, יוסי בן 

יהודה. 03-5352975 
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ צביקה כהנא - 
השכרת רכב ונופש 

בארץ ובעולם, אצלינו 
השירות מעל הכל!!! 

03-6318999)44-24/16(_____________________________________________

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, 
בכל החברות בארץ 
ובחו"ל 02-5805870

info@e-z-rent.co.il)1-52(_____________________________________________

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

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים 
כל השנה!!! החלו 

ההזמנות לפורים 
ופסח. 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-1/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)15-27(054-4434362, נתי

■ הלוואות בנקאיות עד 
100,000 ש"ח, פרעון גמחי"ם, 

עזרה לילדים, שיפוצים ועוד, 
לבעלי חשבון בנק תקין 

ומעבירי משכורת, יש היתר 
_____________________________________________)14-23ל(עסקה, 052-2319094

■ קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)15-22(עזרא 66, בני ברק

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 
 057-3188842
050-7532336)16/32-32(_____________________________________________

■ "חנן לימוזין" - 
מרצדס s-500, חדשה 

ומפוארת, לחתונות 
וארועים, מ- 1,200 

ש"ח כולל נהג צמוד. 
054-3445523)9-20(_____________________________________________

■ נתיב - השכרת 
רכב לנהגים צעירים 

וחדשים *מכירה 
*השכרה *ליסינג, 

03-7267260)4-3/17(_____________________________________________

■ "שחר השכרת 
רכב"- לנהג חדש 

ולשעות בב"ב, שרות 
עד השעה 23:00 

בלילה.
077-40-900-70)3-4/17(_____________________________________________

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-1/17(ליום, 050-2502552

■ טכנאי מחשבים מקצועי, 
מטפל בכל תקלות המחשב, 
התקנות, רשתות, משחקים, 

מכירת מחשבים ניידים 
מחודשים החל מ- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-22ל(053-2443498

■ "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין, 

052-7101020)13-24(_____________________________________________

■ הובלות דרכי שלום, 
הובלות קטנות במחירים זולים, 

הנחה לאברכים.
_____________________________________________)13-16ל(054-8445991

■ מבצע חגים החל 
מ- 2,000 ש"ח לחודש 
ימים כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
_____________________________________________)13-22ל(050-6666599

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, 
מסחריות גם לנהגים 

צעירים וחדשים,
03-5790909)14-39(_____________________________________________

■ דירת ארוח, קרוב מאוד 
לעתיקה, יפה ומרוהטת, 

כשרה לפסח! לשבתות/חגים/
ימים. 052-3953998, שי. 

_____________________________________________)15-19(054-2468262, ספיר

 ,MTV מאזדה ■
שמורה מאוד, 2005, 

מטופלת במוסך 
מורשה, בהזדמנות, יד 

_____________________________________________)15-16ל(שניה, 050-4184184

■ 7 מקומות, רודיוס 2015, 
דיזל, 2,000 סמ"ק, יד ראשונה 

מפרטי, 25,000 קילומטר 
בלבד. דרור, 050-5256833, 

_____________________________________________)15-16ל(050-6663223

■ שברולט טראווס 
LTZ 2009, הדגם 

המפואר, 7 מקומות, 
_____________________________________________)15-18(שמורה 050-7243222

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

■ "שלמה סיקסט" 
- במחירים מעולים 

לפסח ולכל השנה! 
שירות בכל הארץ, 

זמינות ואמינות, 
לשרותך: שמחה, 

052-7161512)15-19(_____________________________________________

02-6-630-630

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-137 ש"ח ליום כולל מע"מ. 

סניפים בכל הארץ.יהודה 
053-3141105)43-42/16(_____________________________________________

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-49/16(_____________________________________________

■ "מיסטר ליס" 
השכרת רכב לנהגים 

צעירים וחדשים, מגיל 
17. רח' שלמה המלך 
_____________________________________________)51-24/16(12 ב"ב 03-6736731

מכוניות
מוצרים 
ושירותים

טיולי ג’יפים

הובלות והסעות

קניית רכבים

מכירת רכבים

הלבנת שיניים

הלוואות ומשכנתאות

מחשבים

לימוד נהיגה

השכרת רכב

צפון

צפת

מאזדה

יונדאי

הונדה

רמת הגולן

ראש פינה

קרית שמונה

שברולט

פיז’ו

קוממיות

פורד

סאניאנג

סיאט

 דרור חלוץ, בבני-
ברק והסביבה, מבצע 

אביב מיוחד עד ר"ח 
אייר, הקפדה על זמן 

שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 
28 שיעורים+מבחן 

מעשי 3,000 ש"ח, ספר 
תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-21/16ל(052-2514960

■ דירת נופש 4 חד' 
מאובזרת וממוזגת לשבתות 

וחגים עם נוף למירון.
052-7908214)12-17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בעתיקה בית סימונה - 5 
יח' מאובזרות, עד 30 איש, 

גישה לרכב, מעל מקווה 
_____________________________________________)16-41/16(האר"י, 054-2196965

 בעיר העתיקה )האר"י( 
דירות נופש ממוזגות 

ומאובזרות, נוף ומרפסות, 
כשר לפסח! 052-8484726, 

050-2572577)16-17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2)16-41(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

■ דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל 04-6923371
052-7183288,057-3112314)20-21/16(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)26-26/16(ענקית + נוף. 058-7506090

 100% מימון 
והנחות בלעדיות 

לרכבים חדשים יד 
00 ישירות מהיבואן 

"לוינסון רכבים", 
076-5412123)16-17(_____________________________________________

 7 מקומות ינדאי טרג'ט 
2001 אוטומטי, שמור ומטופל 

בחברה!! + טסט במצב 
מצויין!! 19,000 ש"ח גמיש! 

052-7045179)16-16(_____________________________________________

 מאזדה 5, יד שניה פרטי, 
שמורה ביותר, רק 49,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 050-4811122

 *מתארגנת קבוצה 
לרכישת סיאט איביזה סטיישן 
בהנחה בלעדית 100% מימון 
ובהחזר חודשי של 890 ש"ח 

בחודש ללא מקדמה, למזמינים 
עכשיו, מערכת מולטימדיה 

_____________________________________________)16-17(מתנה, 076-5412123

 *כל דגמי סיאט בהנחות 
בלעדיות וב- 100% מימון 

_____________________________________________)16-17(בלוינסון רכבים, 076-5412123

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

מטופל רק בחברה, בלי 
פגיעות, 124,000 קילומטר, 

יד ראשונה, 79,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-35ל(לרציניים, 050-6284747

 פורד פוקוס 2008 צורה 
חדשה!! יד שניה 130,00 ק"מ, 
שמורה מאוד במציאה, 24,500 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 052-6918692

 פיזו 206 - 2008 אוטמט 
יד שניה פרטי!! שמור מאוד! 
אפשרות החלפה!! 17,000 
ש"ח, 132,000 ק"מ, 1600 

_____________________________________________)16-16(סמ"ק, 052-7220391

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת שברוטל אורלנדו 

בהנחה משמעותית 100% 
מימון ובהחזר חודשי החל מ- 

1,450 ש"ח בחודש,
076-5412123)16-17(_____________________________________________

 השכרת רכב החל מ- 
129 ש"ח, ללא חיוב שבת 
כלל, משכירים גם לנהגים 

_____________________________________________)16-16(חדשים, 052-7167807

 פטנט יחודי לסופרי 
סת"ם!! משקף 

מגדלת של חברת 
opti-visor, מתלבש 

בקלות על הראש 
להגדלה משמעותית 

ולהקלה על הכתיבה! 
חובה לכל סופר - 

054-8527470)16-19(_____________________________________________

 אבדה שקית קידישיק ובה 
מסמכים החשובים )מאוד( 

לבעליהם, ביום א', כד' באדר 
ב' )באזור אבני נזר/חזו"א(, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8452085

 נמצא כמין קמע, בבני-
_____________________________________________)16-17ח(ברק, 053-3179888

 במוצ"ש פ' צו בקו 350 
מאשדוד לב"ב בשעה 22:30 
הוחלפה חליפה שחורה, -054

_____________________________________________)16-17ח(8471977

 נמצא כובע תינוק יפהפיה 
קרוב למרכז רימון לפני כמה 

_____________________________________________)16-17ח(שבועות, 058-3226677

 ביח' באדר ב', נשכח מעיל 
ג'קט נשים שחור בשעה 9:20 
באוטובוס קו 92 בב"ב לקניון, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7112776

 לחתן דרושים מקרר, 
ספה באזור ירושלים, המעונין 
לתרום, יפנה 054-8431382 

_____________________________________________)16-17ח(ויתברך מפי עליון

 דרוש לאברך עמודון/
ספריה במצב תקין וטוב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 דרושה שלדה של עגלת 
בייבי ג'וגר סיטי מיני 3 

המיועדת לזריקה, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7696435

 דרוש כינור בתרומה ללא 
תשלום, 050-4175368 בערב 

_____________________________________________)16-17ח(או להשאיר הודעה

 דרושה עגלת בוגבו בי יד 
שניה במצב מצוין, עד 1,500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 052-7137706

 דרוש למשפחת אברך 
ארון ספרים )בתשלום סמלי(, 

_____________________________________________)16-17ח(03-6196165

 דרוש טלפון סלולרי מסוג 
INFINITY תקין או תקול 

בתמורה למזומן, טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים או תקולים או מיועדים 

לשיפוץ או פירוק בתמורה 
_____________________________________________)16-17ח(למזומן, טל': 050-5343924

 דרושים מקרר, מדיח כלים 
גדול, מכונת כביסה, שמישים, 

_____________________________________________)16-17ח(עד 540 ש"ח, 050-5343924

 מעוניין לקנות מזגן חלון 
במצב מצוין, טל':

_____________________________________________)16-17ח(052-7696942

 מעוניינים במיטת 
"היירייזר" משולשת )שהמטה 

השלישית יכולה להתרומם( גם 
_____________________________________________)16-17ח(במחיר סמלי, 050-4103290

 דרוש אקווריום למסירה, 
כולל סטנד בגודל 60/30, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7121070

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה ואופניים מתקפלות, 
אפשרי במקולקלות לאברך, 

_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 למשפחה גדולה דרושה 
ספה, שולחן, ארון קטן,

_____________________________________________)16-17ח(050-4125549

 דרוש נגן זיפ במצב טוב, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7133114

 דרוש לאברך אופניים 
חשמליים במחיר זול/תרומה, 

אפשרי מקולקלות, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8432271

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

שירות בבני ברק ובירושלים,
052-7611936 )13-47(_____________________________________________

 Gmail שרותי מייל ■
ללא גישה לאינטרנט וגלישה. 

_____________________________________________)13-16(במחיר מוזל! 052-7611936

■ מחשב נייד במצב טוב 
עובד עם עכבר חיצוני, 450 

_____________________________________________)13-16(ש"ח, 052-7611936

■ תנור דלונגי 2 תאים + 
גב, במצב מצוין,

_____________________________________________)15-16ל(052-7652206

■ למכירה רדיאטור 
במצב מעולה, 12 

צלעות, 100 ש"ח, 
054-8527470)15-18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
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גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מעקה צבע לבן עם בטן, 
גובה 1.10 מ', אורך 2.05 מ', 

מצב חדיש, מחיר גמיש מאוד! 
הקודם זוכה! 02-5388930, 

054-5565961)11-22(_____________________________________________

■ מהשכרה שנסגר: 
*שמלות לנשים וילדות בכל 
הסגנונות, המידות והצבעים. 

*סטים לאחיות, 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)11-22(054-5565961 )י-ם(

■ חיסול סופי! מהכרת בגדי 
ערב שנסגר שמלות/חליפות/

סטים לאחיות, 3 ב- 100 
_____________________________________________)12-20ח(ש"ח! 054-5565961 )י-ם(

■ למכירה 12 כיסאות 
אורחים מברזל, ריפוד 

במושב ובגב, בד חום, מחיר 
_____________________________________________)14-17(גמיש, מיידי. 052-4227714                    

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)13-16(_____________________________________________

■ שולחן ו- 6  או 8 כיסאות, 
חדשים, מיידי, אפשרות 

לכיסאות בלבד. בהזדמנות
                                   052-4227714)14-17(_____________________________________________

■ קוים כשרים ורגילים, 
החל מ- 19 ש"ח לחודש, 

משלוחים חינם לכל הארץ, 
052-7611936)48-47/16(_____________________________________________

 70w ,כשר MIO מכשיר ■
של וועד הרבנים, 250 ש"ח,

052-7611936)13-16(_____________________________________________

■ מודם נטסטיק לגלישה או 
למייל, פתוח לכל החברות, 150 

_____________________________________________)13-16(ש"ח, 052-7611936

■ לרגל מעבר, תכולה גדוו
לה: מקרר, פינת אוכלת, תנור, 

מ.כביסה, סלון מעור וכ', 
054-9776977)47-46/16(_____________________________________________

■ בהזדמנות! למכירה מגפי 
גומי לעובדים במים, מידות 

24-47, שחור, 25 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)13-16()ירושלים( 054-2841250

■ "ארנקי איריס" למכירה 
תיקי עור אופנתיים, סוג א' 

וסוג ב',  עור תעשייתי
_____________________________________________)14-16ל(054-8413666

■ כיריים גז, 4 עיניים, כחדש, 
צבע נירוסטה, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4581579, 077-7524135

■ תנור בילדינג: בצבע לבן, 
500 ש"ח. מיקרוגל: בצבע 

_____________________________________________)15-16ח(לבן, 150 ש"ח, 052-2785960

■ כיריים גז 4 מבערים, 
אימאל לבן, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(02-6536352

■ שני מכשירי פקס שראפ 
טעונים תיקון, 70 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)15-16ח(03-6199806, בערב

■ תנור חימום חשמלי 
ספירלות, חדש באריזה, 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 03-6199806, בערב

■ מקפיא 150 ליטר עובד 
מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(03-5700422

■ רדיאטור צלעות לחימום, 
ווורפי ריצרדס + שלט, איכו

_____________________________________________)15-16ח(תי! 300 ש"ח, 052-7154392

■ שואב אבק, 100 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מגהץ, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מדיח כלים קניג גדול 
מעולה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מגהץ אדים קנווד, 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחמם מים אטמור, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחמם מים זק"ש, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ פקס + צילום, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ טוסטר 20 ש"ח קטן. גדול 
_____________________________________________)15-16ח(- 50 ש"ח, 054-4273857

■ מיחם 50 כוסות, 125 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מפזרי חום לבית ולאמבו
טיה, 20-50 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ רדיארטור לחימום ביתי, 
150-200 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ כיריים גז משטח זכוכית 
נורמנדה, 300 ש"ח, כחדש,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שואב אבק v1350, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 054-4273857

■ סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מזגן, 500 ש"ח, מפוצל, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ ווק מחבת חשמלי, חדש 
_____________________________________________)15-16ח(50-80 ש"ח, 054-4273857

■ מנגל חשמלי חדש, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחבת חשמלי רחב, חדש 
באריזה, מעולה לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 052-4831449

■ מדפסת HP כחדשה, 
נדרש רק לרכוש דיו, 100 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-5543055

■ ספות של 2 ורוד עתיק 
בשילוב עץ, 200 ש"ח במצב 

_____________________________________________)15-16ח(טוב, 054-8408812

■ שולחן סלון מעץ מטר על 
מטר, 150 ש"ח, מצוין,

_____________________________________________)15-16ח(052-3141536

■ כחדש! כורסא - פפיה 
צבע ונגה, חצי שנה, 450 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-6474999

■ כחדש! שולחן סלון 
יפהפיה, עץ מלא, צבע ונגה, 

אורך 1.70, 450 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

■ ספה מבד + תחתית, 
כריות נשלפות, שמור, נקי, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-5781016

■ דלפק עם כסאות - בצבע 
אגוז, 500 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)15-16ח(052-2785960

■ שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)15-16ח(499 ש"ח, 054-4783220

■ סלון בד כחול 2+3 בשיו
מוש פחות משנה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(058-3298340

■ מיטת נסיכה לבנה + 2 
מגירות, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

■ 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)15-16ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

■ ספריה עם שולחן כתיבה 
במצב מצוין, 500 ש"ח,  טל': 

_____________________________________________)15-16ח(054-5457811

■ 6 כסאות סלון עץ בוק 
במצב טוב, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7122838

■ כורסאות חזקות במיוחד 
2+3 בודדים, 300 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-8447917

■ מיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מזרון, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ שידה, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ שולחן סלון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ כסאות מעץ או מתכת, 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ ארונית מעץ מלא, יפהפיה, 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-4273857

■ כסאות משרד 100-200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ עמודון ספריה בצבע 
שחור ושתי ארונות ומיטה 

80X30X205, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8476805

■ מזנון לספרי קודש, 4 
דלתות, כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4101420

■ שש כסאות מעץ עם ריפוד 
סקאי, מתאימות לפינת אוכל 
ולסלון, 500 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

■ מיטת ילדים עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8457269

 ,1X1 ,שולחן קפה לסלון ■
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)15-16ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

■ שידה שחורה 3 מגירות, 
110X52X97 כחדשה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ עגלת תינוק צבע שחור, 
כחדשה, חברת TEC, ב- 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 052-3635951

■ עגלה מוצי שילדה + 
אמבטיה + טיולון במצב שמור 

ביותר, 500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)15-16ח(052-7112123

■ אמבטיה + מתקן חדש, 
באריזה בירושלים, 80 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-7640482

■ מגן ראש של שילב למיטת 
תינוק, 35 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

■ מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ עגלת תינוק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ עגלת אנגליזה, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מוצץ מד חום, חדש באריזה, 
_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 052-7167995

■ תחפושת ג'ירפה לתינוק עד 
חצי שנה, חדש באריזה, 35 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

■ סימילק 400 גרם חלב נוכרי, 
25 ש"ח, הקודם זוכה,

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

■ קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 60 ש"ח לחודש,

_____________________________________________)15-16ח(052-7167777

■ פלאפון סמסונג - 1310 
חדש בקופסא, 150 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 054-4906526

■ טלפון אלחוטי חדש באריזה 
באנגלית/צרפתית/ספרדית, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח, טל': 052-7167995

■ להשכרה/מכירה, שמלת 
ערב מהממת! מלכותית 

ומיוחדת, מידה 44, חדשה 
_____________________________________________)15-27(ממש, 054-6337121

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-43/16(_____________________________________________

ריהוט

תינוקות

תקשורת

כללי

■ מיטת רביעייה, עץ מלא, 
לבן- סגול, 1,000 ש"ח

_____________________________________________052-7117729/8            )16-17ל(

 מציאה, רדיאטור 14 
צלעות, תוצרת גרמניה, רק 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש', 054-9448300

 בהזדמנות, כיריים 3 
להבות לפסח, כמעט חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 052-7645843

 מקרר משרדי גובה 85 
ס"מ, בפתח-תקוה, מעולה, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 052-2786557

 מחמם על טורבו הוריקן, 
גולד ליין, כחדש )אדום( 380 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4087927

 מזגן חלון חזק במיוחד, 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-8491949

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
מצב מעולה, אלקטרה, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ' עליון, 
מצב טוב, 4 שנים בשימוש, 

חב' בוש, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-4145023

 מקרר מצב מצויין, עובד 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 שואב אבק קנווד, מצב 
מצוין, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 בייביליס מקצועי מארה"ב 
+ מגהץ שיער במחיר מבצע 

220 ש"ח, חדש באריזה - 
_____________________________________________)16-17ח(מציאה, 052-7110779

 כיריים חברת 
HEMILTON, צבע לבן, 4 
להבות במצב מצוין, ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5918474

 מברגת אסאקי חדשה, 
סוללת ליתיום + מזוודה + 

אחריות, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7636172

 מדפסת HP כחדשה, 
נדרש רק לרכוש דיו בערד, 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5543055

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ וזכוכית 70*150, גובה 40 

ס"מ, סה"כ 500 ש"ח. דני, 
_____________________________________________)16-17ח(053-2504008

 סלון בורדו 3+2 מצב 
מצוין, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 2 מיטות מתכוונות, 250 
_____________________________________________)16-17ח(ליח' ב"ב, 054-8405882

 שולחן סופרים - 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, ב"ב, 054-8405882

 שולחן פינת אוכלת, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מעולה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 שולחן סלוני במצב מצוין, 
צבע חום, 500 ש"ח.

_____________________________________________)16-17ח(050-4160457, ירושלים

 מיטת הייריזר ב- 350 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-6783387

 שידה שחורה 3 מגירות, 
110X52X97, כחדשה, 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)16-17ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

 שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-4783220

 מיטת יחיד עץ מלא 
רק 250 ש"ח, מציאה, מצב 
מעולה, כולל ארגז מצעים . 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה דו מושבית, מצב 
מצוין, 350 ש"ח, דומי עור. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה 120 ש"ח, 
מצב טוב, כל מדף נשלף. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 כוננית מגירות "כתר" 120 
ש"ח, מצב טוב.

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 מכתביה לבנה כפולה, 
מצב מצוין, 6 מגירות + 

מדפים בב"ב, 350 ש',
_____________________________________________)16-17ח(077-5161338, 050-4102263

 שולחן לסלון עץ מלא, 
ענק, מידות 2.40 מ' נפתח 

ל- 4.40, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-4103571

 למסירה - ללא תשלום, 
כחדש! מזנון עץ מלא, ונגה, 

חצי שנה בשימוש, 3 מגירות, 
_____________________________________________)16-17ח(אורך. 2.30, 050-6474999

 מיטת נוער במצב מצוין, 
רק 500 ש"ח בהזדמנות, קרן: 

_____________________________________________)16-17ח(052-8525111

 מיטת ילדים עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8457269

 סלון בד כחול 2+3 
בשימוש פחות משנה, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-3298340

 כסאות סלון מפוארות 
מעור, 500 ש"ח לכסא,

_____________________________________________)16-17ח(054-7612883

 מכתביה לחדר ילדים, 
סגול ואפור, סנדוויץ, 

1.20X2.40, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7612883

 ספה דו מושבית בשילוב 
עץ צבע בזד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 מיטה עץ מלא בשילוב 
תכלת, מצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 שולחן סלון, עור שילוב 
זכוכית, 250 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 מציאה - כורסא, ב- 100 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 שידות לחדר שינה, ונגה 
במצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 

054-8413099
_____________________________________________)16-17ח(052-7110779

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 054-7863538

 שולחן סלון מעץ מטר 
על מטר, 150 ש"ח, מצוין, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3141536

 ספה 3 מושבים צבע חום 
כהה במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7622960

 בהזדמנות! חצי שנה 
בשימוש! שולחן סלון + מזנון 

ונגה עץ מלא, 300 כ"א,
_____________________________________________)16-17ח(050-6474999

 מיטה לילדה/נערה, לבנה, 
נפתחת + 2 מגירות במצב 
_____________________________________________)16-17ח(מעולה, 400, 050-6274999

 מיטת תינוק עץ מלא, 
חום כהה מצב מעולה, ב- 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4143023

 מיטת תינוק מעץ צבע 
לבן בלי מזרון, מצב מעולה, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 054-5823874

 למסירה מיטת תינוק עץ 
בוק במצב מעולה,
_____________________________________________)16-17ח(052-7199407 י-ם

 מזרון של "ליטף" למיטת 
תינוק במצב מעולה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7642439

 אמבטיה + מתקן, חדש 
באריזה בירושלים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7640482

 עגלת בייבי ג'וגר 3 
גלגלים, שחור/שמנת, 500, 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב, 054-8418583

 מזרן תינוק מצב מצוין, 90 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5737813

 כסא תינוק לרכב, 110 
ש"ח, מצב טוב. -052

_____________________________________________)16-17ח(5737813, בני-ברק

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מיטת תינוק, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7644784

 סטריליזטור אוונט, 
למקרוגל, מצב מעולה, רק 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7623275

 פלאפון ECHO חדש, 
כשר מקורי עם חותמת 

מאושר, 120 ש"ח במקום 220 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7600336 בב"ב

 גלקסי פוקט גרסה כשרה, 
מצב מצוין, 250 ש"ח, -052

_____________________________________________)16-17ח(7651399

 SAMSUNG 'פל 
GT-S5301, לא כשר, תומך 

כל החברות, ב- 250 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)16-17ח(052-7106672

 טלפון מטבעות "בזק" 
- 250 ש"ח, ירושלים, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(077-5385741

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פיה שמתחברת לשיש 
לסבון כלים, אסטתי )מיכל 

הסבון מתחת לכיור(, 60 ש"ח, 
054-8527470)16-18(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
)ממשרד שנסגר( 

במצב מצויין, החל 
מ- 500 ש"ח. ב"ב: 

 .050-6379001
מודיעין עילית: 
052-7171228)16-23(_____________________________________________

 2 תיקים יפים מאוד 
לנשים כחדשרים, מתאים 

לקיץ, 80 ש"ח כ"א,
054-6337121)16-18(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)16-19(_____________________________________________

 וילון סלון ווילון חלון 
מתחרה איכותית, בז', 350 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4087927

 דלת פלדלת + מפתחות 
+ משקוף 80 ס"מ, ב- 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5823874

 כסא אחורי לילד באופניים 
+ חגורת בטיחות, מצב 

מעולה, ב- 120 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-5823874

 אופני הרים, מצב מעולה, 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 180 ש"ח, 050-4145023

 אופני ראלי צבע כסף 
מצב טוב, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-5823874

 חלון + תריס, מצב מצוין, 
כ- 1/1 - 100 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 מזוודה, מצב טוב, 90 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח. 052-5737813, בני-ברק

 גיטרה קלאסית חדשה + 
נרתיק, 190 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 ג'ל יחודי לפאות 15-35 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 בית מנורה + פס זהב 
_____________________________________________)16-17ח(לחדר, 40 ש"ח, 052-7110779

 נעלי סירה קרוקס חדשות 
לגמרי, מידה 38 במבצע, 120 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 נעלי ספורט דר' סטפ 
לבן + פס כחול ותכלת, מידה 
21, חדש באריזה במבצע, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 עגילים גולדפילד חדשות, 
יפות מאוד, ב- 70 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5918474

 אוזניות חברת סמסונג, 
חדש, ב- 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5918474

 שטר 20 ש"ח, 60 שננה 
למדינה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מסך רצפתי נייד להקרנה 
1.52 מטר, ממש חדש, 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-6505010

 מחבת חשמלי רחב, חדש 
באריזה, מעולה לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מסך רצפתי נייד להקרה 
2.03 מטר, ממש חדש, 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-6505010

 בבני-ברק, טלפון חוגה 
ישן לאספנים, 80 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מעיל קצר Zara, נערות 
s/m, צבע בז', פוך, מהמם! 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 054-8443223

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה, ברוקט, 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח להשכרה, 054-8443223

 כחדשה ספר לתסרוקות 
של דיוויס, 280 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8443223

 אופניים לנוער עם הילוכים 
280 ש"ח ואופניים לילדים 

קטנים, 150 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-9340317

 SONY -משחקים ל 
PSP כ- 20 משחקים עם 

אחריות )לא מוכר בבודדים(, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, פל': 052-7106672

 2 תוכים + כלוב ובית, 
_____________________________________________)16-17ח(120 ש"ח, 052-7644784

 בפתח-תקווה, זוג בלוני 
גז + המערכת ווסט + מכסה, 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח, 052-2786557

 נעלי גברים חדשות 
ממש! Aircom Fort, עור, 

שחור, מידה 44, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7623275

 משחק "המרוץ אל 
השבת" 15 ש"ח, אריזות 

פגומות - כמות מצומצמת, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4199518

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כל החומר לימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח, 052-3463482

 שמלת אירועים מעוצבת 
לילדה כבת 10 מפוארת 

ומושקת מואד, 250 בלבד, 
_____________________________________________)16-17ח(077-5161338/050-4102263

 בהזדמנות כחדש מכשיר 
כושר מקצועי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 052-7159615

 צילינדר לדלת רב בריח 
+ 4 מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 ספר ליקוטי מוהר"ן הוצאה 
8, תרצ"ו, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 סט צלחות שבתי מהמם 
לבן, 20 חלקים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 קפוצ'ון קטיפה שחור 
עם קשוטים מנומרים, חדש 

מהאירזה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 תחחפושת גורילה 
כחדשה, מידה XL ב- 70 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8435331

 נברשת רצפה יפהפיה 
מברונזה, 6 קנים כחדשה, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 054-8435331

 מטען אלחוטי חזק במיוחד 
לסמסונג גלקסי s3 וכיסוי מגן 
- חדש מהקופסא, 149 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים בארץ ובחו"ל 299 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע ועוד לצפיה 
איכות גבוהה ומצונזר, 25 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-4783220

 גופנים פונטים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות ימי 

_____________________________________________)16-17ח(הולדת ועוד, 054-4783220

 אופני ילדים יד שניה 
במצב מצוין, עד 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-9985503

 אופניים חשמליות עם 
אחריות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4145023 בב"ב

 זוג כיסויי מיטה יפהיפיה 
+ כריות, חדש באריזה, צבע 

קפה, 220 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-8430609

 סוללה 36 וולט לאופניים 
חמשליים, כולל מטען במצב 

מצוין, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 אופני שטח הרים גודל 
24, שמורים שמישים לרכיבה, 

_____________________________________________)16-17ח(270 ש"ח, 054-9985503

 טאבלט 8 אינץ' אנדרויד 
FLY-SMART, ב- 350 

ש"ח, חדש באריזה,
_____________________________________________)16-17ח(052-7163918

 בהזדמנות למכירה 
קנרים, ב- 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7151075

 מזוודת איפור כסופה, 
גדולה במצב מצויין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, טל': 054-5309306

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 נעלי דר' סטפ חדשות 
באריזה לבן מידה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7110779

 מדריך הציפורים/חרקים/
זוחלים בישראל, חדשים 

לגמרי בחצי המחיר, 130 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לשלושתם, 052-7600336

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, כ"ג כרכים, 

_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-4831449

 תחפושת ג'ירפה לתינוק 
עד חצי שנה, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה, 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאיחסון עוגיות, חדשה 

באריזה, 140 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 אורגן קלידים בצבע חום, 
במצב טוב, 400 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5566488

 חלון כנף על כנף 
1.7X1.15מ', במצב מצוין, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-8457269

 מכשיר לבישול ביצים 
קשות חדש, אלקטור חנן, 30 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 נעלי גבר כמעט חדשות, 
 paco מידה 43, חברת

matin, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 מגף ליקרה לנשים כחדש, 
מידה, 37,38, 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 חליפת גבר מידה 50, 
כהה, נלבשה פעם אחת, 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8430025

 חליפה שבתית חדשה, 
מס' 44, נשים 250 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מסכי מחשב דק 15-17", 
ב- 70 ש"ח, טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-7023892

 אורגן קסיו חדש, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 050-7023892

 שעוני יד לילדים ומבוגרים, 
_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח, 050-7023892

 שואב אבק גם במים, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-7023892

 אופניים לילדים, לגילאים 
3 עד 10 שנים, מצב מצוין, רק 

140 ש"ח לזוג, טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם אייגו מעודכן, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8456714

 ספרים ללימוד בגרויות 
בכל המקצועות, 20-50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4120900

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3805386

 3 מעילים יפים, חמים 
ואיכותיים לילדות, מידות 8-12, 
75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)16-17ח(02-6522251

 סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 8 שלבים, 300 ש' - 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 050-4128681

 סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 11 שלבים, 400 ש' - 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 050-4128681

 מגהץ קיטור קנווד כחדש, 
מיכל נשלף, גיהוץ אנכי, 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש', 054-8409064

 אופני ראלי לנער, 20" 
במצב מצוין, ב"ב, ב- 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, לפרטים: 054-8494841

 מסך 17 אינצ' דק למחשב 
)בני-ברק( 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים: 054-8491154

 מציאה! מצלמה קנון דגם 
5X260 כחדשה רק 495 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(02-5374774

 מטען מקורי חדש 
למכשירים כשרים ולנגנים 10 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3186268

 נרתיק מעור לסלולרי עם 
תופסן לחגורה, 5 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)16-17ח(052-3186268

 אופני הילוכים קפיצים, 
מידה 24, מצב טוב מאוד, 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7642439

 אופני ראלי מידה 20, 
מצב טוב מאוד, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7642439

 אופניים מידה 20, חדשות, 
הילוכים, 280 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 בהזדמנות אופני כושר 
במצב מצוין, PINK, ב- 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, גמיש, 052-7640481

 מצלמה קומפקטית קנון 
A490, זום אופטי, פלאש 
מובנה, חדש באריזה, 390 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5705546

 פאקט סגריות כאמל 
אירופאי )הסוג הטוב( ב- 230, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7142640

 פאקט סגריות כאמל, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(210 ש"ח, 052-7142640

 מבחר וילונות בגוונים 
בהירים, 50 ש"ח, במצב חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8413099

 מראה מעוצבת חדש, 250 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)16-17ח(054-8413099

 ארנב + כלוב + ציוד, 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7136749

 מצלמה MP 14, כרטיס 
זיכרון 4 גיגיה, 2 סוללות, 

חדשה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-3976870,

 חצובה למצלמה/מסרטה 
עד גובה 1.70 מטר, חדש, 120 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-3976870

 אופניים חשמליות בלי 
סוללה, מתקפלות במצב 

מעולה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-6265322

 מכונה מכשיר חשמלי 
מייצר עשן לאירועם וחתונות 
בהזדמנות, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(077-5385741 ירושלים

 קופה רושמת תיקנית, 
400 ש"ח, טל': -077

_____________________________________________)16-17ח(5385741, ירושלים

 מערכת רדיו דיסקים עם 
רמקולים, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-5949995 ירושלים

 ,JVC פטיפון תקליטים 
ב- 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-5949995, ירושלים

 מחשב נייד ליבה כפולה, 
מצוין, 500 ש"ח, מסך 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 053-3346080

 ZARA חליפה חדש 
לגבר מידה 46, מכנס מידה 40 

במחיר 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(058-3212888

 חליפת גבר חדשה לגמרי 
)ז'קט ומכנס( יפהפיה, נקנתה 
ב- 700, נמכרת ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3186268

■ 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ כל החומר הלימוד הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)15-16ח(380 ש"ח, 052-3463482
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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

דרושים

 לרשת בתי אבות 
בירושלים, דרוש נהג ב' - רשיון 
רגיל, להסעת עובדים ודיירים, 

תפקיד עם אחריות וחופש 
פעולה, שכר מצויין. *למשרד 

סמוך לבני-ברק, דרוש/ה 
מזכיר/ה למשרת בוקר, לא 

נדרש ניסיון, שכר 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(קריירה, 072-2222262

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

■ מעוניינת לטפל בקשישה 
ולטייל איתה אחה"צ,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ מעוניית לעבוד במשק 
בית, המלצות אדמורי"ם, 

וותק של שנים, חרוצה וזריזה, 
אפשרי עזרה בבישול,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ אברך מנוסה מלמד 
מבוגרים, וגם נערים הזקוקים 

_____________________________________________)15-18ל(לסיוע רגשי, 054-8437094

■ ראש גדול, אחראי ונאמן, 
נסיון רב, מרחובות, למשרת 
_____________________________________________)15-16ח(ניהול, מיידי, 054-8185462

■ כסף, תרומות, קרנות, 
מלגות, תקציבי ממשלה, 

עזבונות התפנה מגייס כסף, 
_____________________________________________)15-16ח(11 שנות נסיון, 052-7633316

■ אברך מוכשר מעונין 
לשמש כמזכיר או כמנהל 

אדמינסטריבי במוסד חינוכי 
באזור המרכז, טל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7631483

■ מנקה לפסח, יסודי באזור 
בני-ברק עם נסיון,

_____________________________________________)15-16ח(050-2030007

ביקוש 
עבודה

 אישה טובה מעוניינת 
לעבוד במשק בית או טיפול 

ילדים בבני-ברק,
_____________________________________________)16-17ח(054-4447684

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון בניהול 

בעסקים ובעמותות + אנגלית, 
במשרה בכירה/ניהולית!

_____________________________________________)16-17ח(050-4160390

 התפנה מזכיר עמותה 
של רב, דובר אנגלית, ניהול 

תרומות מהארץ ומחו"ל, נהג 
_____________________________________________)16-17ח(צמוד 10 שנים, 052-7633316

 מתפנה שף באייר לארוחת 
ערב לישיבה בב"ב. ידידיה, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3102131

 מחפשת עבודה בתחום 
איפור וקוסמטיקה במרכז עם 
_____________________________________________)16-17ח(נסיון ותעודות, 054-5356107

 נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד בכל 

עבודת נקיון, יסודי מאוד, 
052-6971770)16-30(_____________________________________________

 אדם נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד עם 
קשישים, יחס חם, סבלנות 

_____________________________________________)16-30(רבה, 052-6971770

 בגבעת שמואל סייעת/ 
גננת, למשרה מלאה, מיידי. 

052-3651355)16-17(_____________________________________________

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

■ טלפון חוגה ישן, עובד, 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח, 052-7154392

■ בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי ביותר, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 250 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

■ חליפה ארוכה 4 חלקים 
במצב מצוין, מספר לא מדויק, 
38-44, ב- 500 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4160457

■ אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ זרקור 50 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ קורקינט לילד, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שטיח צמר 100 ש"ח, 2*3 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שטיח צמר 170X200, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח, 054-4273857

■ אופנים לנער, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(הילוכים, 054-4273857

■ צילינדר לדלת רב בריח + 
4 מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

■ עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

■ קורות לפרגולה/לסוכה 
5X7 ס"מ, 4-5 מטר, 35 

ש"ח ליחידה, 02-6522251, 
_____________________________________________)15-16ח(052-3805386

■ טרמפיסט אוניברסלי 
ישיבה ועמידה, חבתר ליטף, 

_____________________________________________)15-16ח(190 ש"ח, ב"ב, 054-8481582

■ למסירה, גליונות של 
"מרוה לצמא" מהשנים תשנ"ז 
עד תש"ע במחיר סמלי, בבני-
_____________________________________________)15-16ח(ברק, לפרטים: 054-8406660

■ שרוך מיוחד ללא קשירה 
בצבעים אדום/חום/ירוק, 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7167995

■ חבל גומי לתרגול 
התעמלות, ב- 25 ש"ח, -052

_____________________________________________)15-16ח(7167995

■ 100 מגנים של איפד, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(149 ש"ח, 052-7167995

■ טויסטר להורדה במשקל, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 052-7167995

■ טור ושולחן ערוך איסור 
והיתר, 2 כרכים מפוארים, 

שמורים כחדשים לגמרי!! 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

■ ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, כ"ג כרכים, 

_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-4831449

■ מנורה דקורטיבית כחולה 
צורת קובייה, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 052-4813449

■ ספר בישול חדשה, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-4831449

■ צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(140 ש"ח, 052-4831449

■ אורגן קלידים בצבע חום, 
במצב טוב, 400 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-5566488

■ בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה, במצב מצוין, 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

■ כובע אלגנטי לכיסוי מלא 
שחור, 150 ש"ח במקום 300 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, בני ברק, 054-4906526

■ עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4906526

■ מכונת גילוח בראון, סדרה 
7, כשרה, 350 ש"ח, טל':

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

■ מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 50 ש',
_____________________________________________)15-16ח(054-6800702

■ מציאה - שעון "ברייטלינג" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח, 054-4514210

■ מציאה! שעון "ראדו" 
קרמי, חדש )לא מקורי( 
מאירופה, רק 150 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4514210

■ תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על קלף עם 

_____________________________________________)15-16ח(ציורים, 050-4177726

■ מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4177726

■ למסירה לביכנ"ס או 
בימ"ד עם הרבה לומדים 

תקליטור תורני מקורי ח-ד-ש! 
_____________________________________________)15-16ח(054-8414744

■ קופסא קשיחה לפאה 
)ראש נמוך( סגירת אבזם, 40 

ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

 "LG" מערכת סטריאו ■
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ גליל קופי באריזה לפקס 
שראפ FO-600-650, ב- 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 03-6199806, בערב

■ מנעול מסגרים לדלת, 
_____________________________________________)15-16ח(חדש, 300 ש"ח, 03-5700422

■ טרמפולינה חדשה, חסר 
_____________________________________________)15-16ח(רגל, 100 ש"ח, 03-5700422

■ מכשיר ריצה מצב טוב, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 050-4165816

■ ערסל רחפת כיופית מצוין 
למרפסת/גינה, 500 ש"ח.

_____________________________________________)15-16ח(054-8102588, פ"ת

■ רדיו דיסק סוני, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ פאוורים, צריכים תיקון, 
_____________________________________________)15-16ח(30-50 ש"ח. 053-3145019

■ קומפקט דיסק, 30-50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 053-3145019

■ D.V.D צריך תיקון, 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ פטיפון וינטג' צריך תיקון, 
_____________________________________________)15-16ח(90 ש"ח, 053-3145019

■ רמקול פנסוניק וינטיג', 70 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

 ,NEK 'זוג רמקולים וינטג ■
ב- 500 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ סנטר פיור אקוסטיק, 70 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ סאב וופר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ אורגנית לילדים, מקש 
צריך תיקון, 35 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ בוקסא על גלגלים, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ קופה רושמת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 053-3145019

■ כיסויי מיטה יפים, סגנון 
סיני )האי(, 70 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ מזוודה ננעלת עם קוד, 
וינטג' חום )לנשיאה ביד(, 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ כלוב לאוברים, כמעט 
_____________________________________________)15-16ח(חדש, 80 ש"ח, 053-3145019

■ חסד!! - זיכוי בשוורץ 
תכשיטים ע"ס 380 ש"ח, ב- 

_____________________________________________)15-16ח(360 בפ"ת, 053-3145019

■ קל גב למכונית )חדש 
בקופסא( - 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(050-9951501

 ,SX410 מצלמת קנון ■
חדשה באריזה עם אחריות 
לשנתיים - רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7168035

■ מערכת שארף, 300 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7172893

■ מחשב נייח פנטיום 4 
במצב מצוין!!! 400 ש"ח, 

טלפון: 052-8401909 בפתח-
_____________________________________________)15-16ח(תקווה

■ מגהץ קיטור קנווד כחדש, 
מיכל נשלף, גיהוץ אנכי, 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש', 054-8409064

■ סט שמלות מקסי 
מהממות לאירוע בורוד - עשן, 

ב- 100 ש"ח לשמלה,
_____________________________________________)15-16ח(052-7140583

■ מטבעות לפדיון הבן 
מכסף טהור, 120 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(למטבע, 050-4174525

■ פאה שטנית 8/12 בקופ-
סא ללא שימוש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

■ חליפת נשים מס' 44, 
שחור, חשה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

■ אקורדיון במצב מצוין, 32 
-סס, מתאים במיוחד לריתמי

_____________________________________________)15-16ח(קאיות, 054-8409064

■ סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 8 שלבים, 300 ש', 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 050-4128681

■ סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 11 שלבים, 400 ש', 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 050-4128681

■ תחפושת של כלה במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(מוזל, 70 ש"ח,050-4131038

■ סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ גיטרה 200 ש"ח, כחדשה, 
_____________________________________________)15-16ח(אקוסטית, 054-4273857

■ כלי בית, סירים, מחבות, 
_____________________________________________)15-16ח(מ- 10 ש"ח, 054-4273857

■ מצלמת ניקון )סרטים( 
FG, טל אובייקטיב, פלאש = 

175 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)15-16ח(050-9951501

■ קשתות לגג רכב, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ קסדות לאופנוע, 50-100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מתקן לנשיאת אופניים, 
חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ טלית חדשה, גודל 80, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 054-4273857

■ מטען אלחוטי חזק במיוחד 
לסמסונג גלקסי s3 וכיסוי מגן 
- חדש מהקופסא, 149 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4783220

■ כסא רכב ברייטקס מרתון 
במצב מעולה, 399 ש"ח, 

איכות ובטיחותי,
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

■ זוג תוכונים יפהפיים + 
כלוב + מתקן שתיה, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8481833

■ גופנים פונטים מיוחדשים 
ומקוריים לפרסון מודעות ימי 

_____________________________________________)15-16ח(הולדת ועוד, 054-4783220

 paco נעלי גבר חברת ■
matin, יפהפיות, כמעט 

חדשות, מידה 43, 200 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7676856

■ מגף ליקרה לנערות כחדש, 
50 ש"ח, מידה 36,37,38,

_____________________________________________)15-16ח(052-7676856

■ כיור נטילת ידיים כולל ברז 
צבע פרגמון כחדש, 249, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3188804/5

■ כיור לאמבטיה כולל ברז 
צבע פרגמון, 85/60 כחדש, 

_____________________________________________)15-16ח(299, 053-3188804/5

■ מעילים לילדות מידה 8,10 
חמים מאוד, אדום וורוד, 80 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)15-16ח(052-3805386

■ ספרים ללימוד בגרויות 
בכל המקצועות, 20-50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4120900

■ אקווריום פנורמי 1 מטר, 
500 ש"ח, 054-8412903,

_____________________________________________)15-16ח(טל': 03-9074725

■ כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
פל': 054-8412903, טל': 

_____________________________________________)15-16ח(03-9074725

■ גדר מעץ צבע דובדבן, גובה 
52 ס"מ, רוחב 9מ', 500 ש"ח, 

פל': 054-8412903, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(03-9074725

■ מיחם חשמלי לבן עם 
פרחים כמו חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4913037

■ מחשב נייד 450 ש"ח. 
מחשב נייח 220 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)15-16ח(050-9913111

■ 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7154392

■ 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

■ מצלמת קנון עם מסך, 
כחדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מקדחה כחדשה היטצ' 
V650, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מציאה!!! מדפסת 
משולבת מסך מגע צבעוני 
גדול, כחדשה, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד!!! 03-6187992

■ 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7154392

■ קסדה לאופניים, חדשה 
באריזה, 60 ש"ח בב"ב, פלא': 

_____________________________________________)15-16ח(054-8402226

■ מדריך הציפורים/חרקים/
זוחלים בישראל, חדשים 

לגמרי בחצי המחיר, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(לשלושתם, 052-7600336

■ אופניים הילוכים לילד במצב 
_____________________________________________)14-15ח(נהדר, 200 ש"ח, 050-3340317

■ אופניים הילוכים לנערים, 
_____________________________________________)14-15ח("24, 280 ש"ח, 050-3340317

■ אינציקלופדיה רפואית 
למשפחה, עשרה כרכים בעברית, 

הצאת רבבים, 250 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(050-6538266

■ נעלי נשים וצעירות, 25 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 03-9230815

■ כובעי לבד יפים ומעוצבים, 
מצב מצוין, 40 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5823344

■ מגף עור יוקרתי שחור, 40 
_____________________________________________)14-15ח(כחדש, 150 ש', 052-5823344

■ אופניים לילדים BMX, בין 
השעות, 21:00-23:00, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-7106672

■ 5 רמקולים + רסיבר 
ו- DVD כל אחד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7678911

■ אופני BMX במצב טוב, 
_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח, 050-5343924

■ כל הציוד והחומרים הנדרשים 
לעבודה בויטראז' בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-5858631

■ אסלה מונובלוק + מקלחון 
מזכוכית כחדשים, 500 ש", ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ טלפון ישן מיוחד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

■ כובע אלגנטי לכיסוי מלא 
שחור, 150 ש"ח במקום 300 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 054-4906526

■ אופני הילוכים, מצב מעולה, 
_____________________________________________)14-15ח(ב- 200 ש"ח, 050-5343924

■ גלגל קדמי לאופניים 30. 
גלגל אחורי לאופניים, 40,

_____________________________________________)14-15ח(050-5343924

■ למסירה בחינם, פקס, 
מכונת תספורת, טוסטר,

_____________________________________________)14-15ח(054-8423405

■ מגף ליקרה לנערות, מידה 
37, כמעט חדש בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7676856

 ,EXPLORE ילקוט לבנות ■
ניתן לחלוקה, ל- 2, מהמם, מצב 

מצויין, 052-7600336 בב"ב, 
_____________________________________________)14-15ח(70 ש"ח

■ מצלמת וידאו נסתרת בשעון 
יד אלגנט, 300 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-4289661

■ חצאיות מעצבים כחדשות, 
42 אחרי הברך, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-7963899

■ אופני כביש קרן הפוכה, 
גלגלים דקים, לרציניים בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 054-9985503

■ חולצות לבנות לגבר תוצ"ח, 
מידה 16.5, איכותית, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בב"ב, 052-7676856

■ נעל שחורה לבנות מידה 36, 
חברת "רלפה מיגל" כחדשה, 

_____________________________________________)14-15ח(180 ש"ח, בב"ב, 052-7676856

■ חלון כנף על כנף במצב 
מצוין, 1.15X1.70, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8457269

■ מקרופון אלחוטי חדש + 
סוללה חדשה, 200 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7189870, 052-7666333

■ אופניים חשמליים בלי 
_____________________________________________)14-15ח(סוללה, 500 ש"ח, 050-5343924

■ מודם ראוטר 
TPLINK9970, חדש, אחריות 

לשלוש שנים, 260 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(052-7165448

■ בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(לפרטים: 054-8453370

■ מסך למחשב דק, 17 אינצ' 
במצב מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8451154

 5X7 קורות לפרגולה/לסוכה ■
ס"מ, 4-5 מטר, 35 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)14-15ח(02-6522251, 052-3805386

■ מעילים לילדות מידה 8,10, 
חמים מאוד, אדום וורוד, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(02-6522251, 052-3805386

■ ספרים ללימוד בגרויות בכל 
המקצועות, 20-50 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-4120900

■ קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3855386

■ פקסמיליה לייזר "פנסוניק" - 
_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, טל': 077-5385741

■ ילקוט cool ורוד לבנות, 40 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7600336

■ מדפסת משובלת HP דגם 
3835, חדש באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8439777

 "LG" מערכת סטריאו ■
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3463482

■ 24 בטריות למכשיר שמיעה 
)דגם דורסל 312(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)14-15ח(480 ש"ח, 052-3463482

■ צילינדר לדלת רב בריח + 4 
מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ בית מגילה מעור )חדש( 
למגילה 50 ס"מ, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7171626

■ מכשיר הקלטה, מצוין 
לשעורי תורה + כרטיס זכרון, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(160 ש"ח, 052-7111982

■ טאבלט ללא אינטרנט כולל 
ניווט GPS וורד ועוד, רק ב- 350, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7111982

■ כלי לאחסון קרונפלקס גדול, 
כחדש, רק 90 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-9089110

■ שקית מלא תחפושות, רק 
100 ש"ח, טל': 03-9089110, 

_____________________________________________)14-15ח(פל': 050-9089110

■ מחפש עבודה בשעות הבוקר 
והצהריים באזור ירושלים,

_____________________________________________)14-15ח(052-7167172, 052-7163334

■ התפנה מגייס כסף, 11 
שנות נסיון, קרנות, מלגות, 
תקציבי ממשלה, עזבונות,

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

■ התפנה מנהל חשבונות סוג 
3, בעל נסיון רב, אחראי,

_____________________________________________)14-15ח(052-3058128

■ בע"ת ותיק, תואר שני, 
נסיון בניהול בעמותות ובעסקים, 

_____________________________________________)14-15ח(במשרה בכירה! 050-4160390

■ יצוגי ותקשורתי, סבלני, 
ממלא מקום גם בשישי - שבת 
וחגים לאדם הזקוק לסיוע פיזי, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5973994

■ טבח בעל נסיון, התפנה 
לארוחת ערב בישיבה בהכנה 

_____________________________________________)14-15ח(מוקדמת, 054-8464105

■ מעוניינת לטפל בקשישה 
ולטייל איתה אחה"צ,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ מעוניית לעבוד במשק בית, 
המלצות אדמורי"ם, וותק של 

שנים, חרוצה וזריזה, אפשרי עזרה 
_____________________________________________)12-37(בבישול, 053-3348860

■ ראש גדול, אחראי ונאמן, 
נסיון רב, מרחובות, למשרת 
_____________________________________________)15-16ח(ניהול, מיידי, 054-8185462

■ כסף, תרומות, קרנות, 
מלגות, תקציבי ממשלה, עזבונות 

התפנה מגייס כסף, 11 שנות 
_____________________________________________)15-16ח(נסיון, 052-7633316

■ אברך מוכשר מעונין לשמש 
כמזכיר או כמנהל אדמינסטריבי 

במוסד חינוכי באזור המרכז, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(052-7631483

■ מנקה לפסח, יסודי באזור 
_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק עם נסיון, 050-2030007



8 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ”ז- כ”ט אדר ב’ תשע”ו  6-8/4/16 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנדמ
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכזמ
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)47-20/16(_____________________________________________

■ לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לאברכים 

נוספים לזמן קיץ הבעל"ט 
050-4120616)15-16(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם 
קשישים בבתיהם. 

03-5783159)02-27(_____________________________________________

■ דרושה מטפלת למעון 
איכותי ברמת גן, תנאים טובים 

ושכר גבוה למתאימות,
052-8280838)2-1/17(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל 
את ההכנסה של הבית - 

תתקשרי! מכירות מהבית, 
רווחי ביותר! 052-7654587, 

052-7661565)4-48(_____________________________________________

■ לטחינת קמח ברחיים 
של יד )רוטל( בב"ב, דרושים 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)5-16(_____________________________________________

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

■ דרושות: *מנהלות 
למעונות לגיל הרך 
*מטפלות, סייעות, 
בכל הארץ, תנאים 

מעולים! טל':
03-6160101, פקס: 

072-2448465
jobs@my-face.co.il)8-21(_____________________________________________

■ לחברה פרטית 
מובילה בתחומה 

דרושים/ות פקידי/ות 
בק אופיס בעלי/ות 

שליטה מלאה באקסל 
ותודעת שרות גבוהה. 

העבודה במשרה 
מלאה, בימים א-ה 

בין השעות: -08:00
17:00 או בין השעות: 

09:00-18:00 )ללא 
ימי ו'(, תנאים טובים 

למתאימים! אפשרות 
קידום וניוד, קו"ח 

לפקס: 03-6180638, 
מייל:

horvitz54@aeh.co.il
_____________________________________________)9-16(בציון משרה: 8630 


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■ במעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 28 

ש"ח לשעה + בונוסים + 
_____________________________________________)13-16(חופשות, 052-7144468

■ לבית אבות 
בבני-ברק, דרושה 
מזכירה עם נסיון 

לשעות 13:00-19:00, 
קו"ח לפקס:
03-6745034

office@vatikim.net)13-16(_____________________________________________

■ דרושה מטפלת במיידית, 
לכיתת תינוקות למעון 

בת"א )הגעה נוחה מב"ב( 
עדיפות לנסיון, תנאים טובים 

למתאימה!
_____________________________________________)13-16(052-8750036 אסתר

■ למרפאת שיניים 
בבני-ברק, דרושה סייעת, 

נסיון לא חובה, קו"ח לפקס: 
077-3300870)13-16(_____________________________________________

■ לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה 

מטפלת/גננת, תנאים 
טובים למתאימות!

_____________________________________________)13-16(050-7250631 ניקול

■ דרושים עובדים 
רציניים וכן קופאיות 

מנוסות - שכר 
הולם! תנאים טובים 

למתאימות, 
052-6607714)13-16(_____________________________________________

■ דרושים בחורי ישיבה 
לעמדות התרמה ברחבי הארץ, 

_____________________________________________)13-16ל(שכר הגון, 052-7156151

■ דרוש עובד מטבח 
לחנות בייגל בגאולה 

בירושלים.
02-5375516)13-16(_____________________________________________

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■ אוספי קופות לארגון חסד, 
לעבודה בריכוזי אנ"ש, תנאים 

_____________________________________________)13-16ל(טובים, 054-4902455

■ מטפלת חמה ומנוסה 
עם המלצות חמות לטיפול 
בתינוק, 8:00-17:00 באזור 

_____________________________________________)13-16(רמת גן, 054-6540088

ֹ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

■ לקמפוס חינוכי 
במושב גבעת יערים, 
דרוש מנה נמרץ!!! 

שכר 32 ש"ח לשעה, 
לפרטים מיכל: 
058-7799218)14-17(_____________________________________________

■ דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה מלאה במרכז, קו"ח 

_____________________________________________)14-17(לפקס: 03-5605684

■ בחורה רווקה עד 
גיל 30 לטיפול בבחור 

חולה. מגורים בבית 
הוריו בבני ברק.
052-7433440)15-18(_____________________________________________

■ לקפיטריה בבני ברק: 
אחראי פס חרוץ ומסור, מגיל 

+24, לעבודת בוקר/ערב 
*עמידה בתנאי לחץ!

052-660-7070)14-17(_____________________________________________

■ בירושלים, בחורי ישיבות 
אחראים לעבודות נקיון בערב 

פסח, שכר יפה, לרציניים, 
_____________________________________________)17-14ל(055-9881325                                   

■ למשרד רו"ח בב"ב 
לחצי משרה מנה"ח 
וחשבת שכר אמינה 
ומקצועית, סוג 3 עד 
מאזן, נסיון במשרד 

רו"ח חובה, בשע"מ, 
מערכת בט"ל, קו"ח: 

/03-7511199
oded@oded - cpa.

co.il)14-17(_____________________________________________

■ לרשם מעונות 
דרושות מטפלות 

למשרה מלאה/חלקית 
)ק.הרצוג(, 

,054-8118858
054-5369705)14-17(_____________________________________________

■ ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)14-17(_____________________________________________

■ למעון דתי בת"א )נחלת 
יצחק(, דרושה מטפלת 

לתינוקיה, מקצועית, מנוסה 
ומסורה, מיידי! תחבורה נוחה 

_____________________________________________)14-17(מב"ב, 054-4984209

072-22-222-62

-רק בקריירה!-

 דרושה אשת מכירות 
מנוסה לרישום לקורסים 

מקצועיים עבודה בי-ם או 
בב"ב, קו"ח: 

michall3065@gmail.com)16-18(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות בחורות לחופשת פסח 

לסידור סחורה, 
054-7694963/2)16-16(_____________________________________________

 לקמפוס חינוכי במושב 
גבעת יערים, דרוש מנקה 

נמרץ!!! שכר 32 ש"ח לשעה, 
_____________________________________________)16-19(לפרטים מיכל: 058-7799218

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)16-19(לניסיון, 054-7771118

 דרושה עובדת 
ניקיון לבית ספר 

בבני-ברק, לשעות 
הבוקר, 04-8264690, 

052-6550018)16-19(_____________________________________________

 דרושה סייעת 
חייכנית וחרוצה 

לתינוקיה בגבעת 
שמואל, משרה 
חלקית/מלאה, 

לרציניות בלבד! לאחרי 
פסח. 054-4819999, 

_____________________________________________)16-17(אתי

 למעון נקי ומטופח 
בת"א, דרושה מטפלת חמה 

ומסורה לחלקית/מלאה, מיידי, 
052-7674132 ,054-6337969)16-17(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)16-16(_____________________________________________

 לגן מעון בפ"ת, דרושה 
סייעת למשרה מלאה,

03-9346685)16-16(_____________________________________________

 דרושה מנקה בשעות 
הבוקר, מנוסה וחרוצה, בגבעת 

_____________________________________________)16-17ל(שמואל, 054-8104404

 אם יש לכם קשרים 
חברתיים וציבור לקוחות בואו 

להיות חלק מסטארט-אפ 
מצליח!! קו"ח:

noam375@gmail.com
052-8606100)16-17(_____________________________________________

 למעון בפ"ת, 
דרושות סייעות/

מטפלות - חרוצות, 
משרה מלאה, 
052-4491044)16-19(_____________________________________________

 לקייטרינג במרכז 
דרושים עובדים לחג 1 

ו- 2 בפסח,
 054-3228966

)להתקשר א'-ה' -9:00
)18:00)16-19(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
מסורה למעון בקרית 
הרצוג בב"ב, תנאים 

מצויינים למתאימות! 
052-7115488)16-19(_____________________________________________

 דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית, לגן בגבול 

גבעת שמואל - מטלון, תנאים 
_____________________________________________)16-19ל(טובים, 054-8461589

 מטפלת למעון במטלון 
פתח-תקווה, 5 דק' מב"ב, 

מסורה ואחראית, 
050-2822333)16-17(_____________________________________________

 דרושה *גננת מוסמכת 
- 8:00-13:00. *מטפלת 

 8:00-16:00/13:00-16:00
למעון חרדי בב"ב - פרדס כץ, 

054-8487716)16-17(_____________________________________________

 דרושה פקידה לביטוח 
אלמנטרי, בעלת ניסיון שנה+, 

למשרד בבני-ברק, קו"ח
lea@katzltd.org)16-19ל(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)16-16(ש"ח לשעה, 054-3607420

 למעון ילדים בבני-
ברק, דרושה גננת/

מטפלת חמה ומסורה, 
050-4115695/4)16-16(_____________________________________________

 למוקד גברים - 
מוקד תפילות של 

ארגון גדול בראשל"צ, 
דרושים נציגים בעלי 
יכולת הסברה וכושר 
ביטוי, שכר מעולה, 
הדרכה בשכר מלא. 
_____________________________________________)16-19(052-7164855, עמי

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! אהובה, 

050-5886828. ישראל,
052-3251213)16-16(_____________________________________________

 דרושים נהגים + 
רשיון ציבורי זעיר 
ואוטובוס לעבודה 

במשמרות בירושלים, 
050-4030501)16-19(_____________________________________________

 למעון בגבעת 
שמואל דרושות 

מטפלות למלאה/
חלקית, תנאים טובים! 

050-7884864)16-16(_____________________________________________

הזהרו
מחיקויים!

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

מבצע פסח - מנוי ב-39 ש”ח בלבד

שכר טוב למתאימה 
ותנאים טובים!

052-7660483

למעון מטופח ויפה בב“ב

דרושה 
מטפלת

תותחי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + עמלות
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 077-2204728

yair@kav-itonut.

דרושים/ות

■ דרושים קופאיות, 
סדרנים, לעבודה 

בבני ברק, משמרות, 
לעבודה קבועה, 

תנאים טובים.
_____________________________________________)15-16ל(054-4419895

■ גננת מובילה למעון חרדי 
בחולון, בשעות 7:30-16:00, 

תנאים טובים למתאימה,
_____________________________________________)15-16ל(052-5662250, 052-3975731

■ מורה מקצועי לאנגלית, 
לתלמוד תורה בחולון, כיתות 

ה'-ח', 052-5662250,
_____________________________________________)15-16ל(052-3975731

■ דרושים עובדים לעבודה 
בנקיון חדרי מדרגות, לפני 

פסח ולכל השנה )שכר גבוה(,
_____________________________________________)15-18ל(052-6346140

■ ברמת-גן, דרושה 
אשת מכירות אחראית 
עם ראש גדול לעבודה 

עם סוכנת ביטוח, שכר 
ובונוסים ענקיים!!! 

_____________________________________________)15-18ל(052-2605040

■ בב"ב דרושה מנה"ח 
למילוי מקום, קו"ח למייל: 

korot0387@gmail.com
_____________________________________________)15-16(או לפקס: 03-5796765

■ בחורה/אישה לעבודות 
משק בית קלות בערב, באזור 

שיכון ה', עבודה נעימה,
_____________________________________________)15-16ל(052-2767870

■ לישיבת כסא 
רחמים ב"ב, דרוש 

נהג אוטובוס להסעת 
תלמידים, שכר גבוה!
רפאל 054-8474605,

ר' מצליח
050-4131760)15-18(_____________________________________________

■ למעון בבני-ברק מטפלות 
למשרה מלאה וחלקית, 

8:00-4:00, תנאים טובים, 
052-3164248)15-16(_____________________________________________

■ למשרד עו"ד 
המתמחה בגבייה, 
דרושים/ות פקידי/

ות גבייה בעלי תודעת 
שרות גבוהה, העבודה 

במשרה מלאה או 
עבודה במשמרות. 

משרה מלאה - בימים 
א'-ה' בין השעות 
09:00-18:00 או 

08:00-17:00 ללא 
ימי ו'. במשמרות - 

בימים א-ה בין השעות 
08:00-14:00 או 

12:00-18:00 ללא 
ימי ו', תנאים טובים 

למתאימים! קו"ח 
לפקס: 03-6180638, 
horvitz54@aeh. -מייל
_____________________________________________)co.il)15-22 בציון משרה 8422

■ דרוש עובד מגיל 18 וממ
עלה זריז ואמין לחנות פלאפל 

_____________________________________________)15-18(בב"ב, 054-3972050

■ למשרד עו"ד 
מוביל בתחום הגבייה 
העוסק במתן שירות 

לרשויות מקומיות 
ותאגידי מים, דרוש/ה 

פקיד/ה הוצל"פ 
מקצועי/ת ומנוסה, 

העבודה בימים א'-ה' 
בין השעות -08:00

16:00, קו"ח למייל: 
 ,aeh117@aeh.co.il

_____________________________________________)15-22(בציון משרה: 8500

■ סייעות לצהרון לגנים 
לבנים בת"ת בב"ב,

050-4146093\)15-16(_____________________________________________

■ דרושה מנהלת למעון 
ברחובות, בעלת נסיון, קו"ח 

_____________________________________________)15-16(לפקס: 08-6588556

■ דרושים סדרנים/מנהלי 
מחלקות )גם ללא נסיון( 

הכשרה תנתן ע"ח החברה 
לעבודה במרכז, שכר נאה! 

_____________________________________________)15-18(052-3992992 )שלומי(

■ דרושה עם ידע ונסיון 
במכירות באינטרנט למשרה 

חלקית מהבית, אנגלית, פקס: 
_____________________________________________)15-18ל(1533-6139145

■ למכבסה בב"ב, דרושים 
עובדים לעבודה קבועה 

ולעבודה זמנית לפסח. כמו"כ 
דרוש שליח עם רשיון ב',

03-5745301 ,050-8460282)15-16(_____________________________________________

■ לבית-אבות בב"ב, 
דרושה מדריכת 

תעסוקה ל- 5 ימים 
בשבוע, בשעות 
הבוקר, עדיפות 

לבעלת נסיון ותעודת 
אש"ל, קו"ח:

 ,feigyz@gmail.com
_____________________________________________)15-17(פקס: 03-6717610

■ לתינוקיה בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

איכותית למלאה, מיידי,
_____________________________________________)15-16ל(054-4227716

■ לצרכניה בבית 
ים )באבוב( דרושה 

קופאית סדרנית לבוקר 
/ אחה"צ. תנאים 

מעולים למתאימה! 
 03-5512122
052-6732122)15-18(_____________________________________________

■ דרוש עובד חרוץ, מסור 
ואמין לחנות מאפים בפתח 

_____________________________________________)15-16ל(תקוה, במיידי 054-3160432                   

■ לת"ת בב"ב, גננת מאחרי 
פסח+ ניסיון, קו"ח לפקס: 

                  03-5794257 03-6190504)15-16(_____________________________________________

■ דרושה מוכרת לשעות 
אחה"צ לחנות יודאיקה 

_____________________________________________)15-16(בבני ברק 6686389 -050                  

■ פקידה נמרצת לגיוס 
לקוחות בעלת 
ניסיון שיווקי, 

משרדי + שטח, 
קו"ח לפקס 

5781454 -03/ מייל 
shalomed2010@

gmail.com)16-17(_____________________________________________

■ למעון חרדי בפ"ת דרושה 
סייעת חלקי/ מלאה, לאחרי 

_____________________________________________)16-17(פסח. 052-7642542

■ דרוש/ה סוכני נדל"ן, 
בעלי רכב חובה, לאזור השרון 
והמרכז,רישיון בנדל"ן חובה. 

054-5663798)16-19(_____________________________________________

■ למשפחתון קטן בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

_____________________________________________)15-18ל(חלקית. 054-2704700

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

לפרטים: 052-9977775 | 050-2670222 |  
להתקשר בין השעות: 16:00-20:00 בלבד: 

052-7166175

אפשרות לשיווק מצות בהכשר הבד"ץ 
חניכי הישיבות

הרב מרדכי גרוס שליט"א 

■ דרושה מנקה לבנק 
בר' טרפון בבני-ברק, 6 ימים 

_____________________________________________)14-17(בשבוע, 050-5305916

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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10 מילים
1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק

מהכלים!מוציא אותי המחיר הנמוך
המוצרים מתלוננים!כשהמחיר זול

חג פסח שמח
בכשרויות מהודרות

ן מוצרים ו מגו עם 
בזול. אתכם  שיוציא  ענק 

פתוח במוצ"ש הקרוב
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