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העיתון הכלכלי של הציבור החרדי
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פטור מאגרות 
להמראות ונחיתות 

ב'עובדה'
/ עמ' 8

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

(חצי קילו 18& בלבד!)
עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, 
ביהכנ"ס במקום

www.shefam.net | חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים
להזמנות: 052-8838186שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מינימום הזמנה 30 איש | 250
 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע לכל סוגי האירועים!
תפריט עשיר ומגוון לראש השנה 

במחירים מיוחדים!!!

בקניה מעל 
&100

סלט חינם!

3 חלות

10& 30& לסועד! רק-

רק-

כולל לחמניות!

לכם נשאר רק לבחור!!!

הקדימו הזמנותיכם!

ועדת שרים אישרה: מס על דירה שלישית, מיסוי הקיבוצים ושלל הקלות

 ועדת שרים לתיקוני חקיקה אישרה 
את הצעותיו של שר האוצר משה 

כחלון לעידוד הצמיחה, צמצום 
פערים חברתיים והפחתת יוקר 

המחייה  בהצעות: מס על דירה 
שלישית, היתר להקלת הרגולציה 

על עסקים קטנים, תימרוץ תעשיית 
ההייטק בישראל, הגברת התמיכה 

הממשלתית ברשויות מקומיות 
הזקוקות לכך ומיסוי הקיבוצים

 / עמ' 12-13

התוכנית הכלכלית



ירידה במחירי המוניות

הרובוט הרפואי

PB        י"ח באלול תשע"ו 21/9/16        י"ח באלול תשע"ו 221/9/16    י"ח בטבת תשע"ו 

מאת: שמעון דן

תעריף  האחרונות,  בשנים  ניכרת  עלייה  אחרי 
אוקטובר  בתחילת  לרדת  צפוי  במוניות  הנסיעה 
מחירים  וועדת  למעשה,  אחוזים.   10.9 חד של  בשיעור 
על  והאוצר  התחבורה  לשרי  המליצה  בין-משרדית 
השינוי  אך  שנה,  חצי  לפני  כבר  מיידי,  באופן  הפחתתו 

נעשה רק עכשיו.
במהלך התקופה שחלפה נמנע שר התחבורה, ישראל 
כץ, מלחתום על צו המחירים החדש – שאמור היה לפגוע 
פוליטית.  אליו  מקושר  שחלקם  המוניות,  בעלי  ברווחי 

השבוע,  בסוף  רק  כן  עשה  כ"ץ 
שר  לחתימת  הצו  יועבר  וכעת 
לפני  כחלון,  משה  האוצר, 

פרסומו ברשומות.
לפי שעה, לא ברור עדיין מתי 
הנסיעה  תעריפי  לתוקפם  ייכנסו 
הצו  אמור  פניו,  על  החדשים. 
להיכנס לתוקף בתחילת אוקטובר 
מכאן,  השנה.  ראש  ערב   -
המוניות  בעלי  כי  החשש  עולה 
המונים  את  לעדכן  ימהרו  לא 

בהתאם, ערב תקופת החגים.
וכחלון  כץ  נמנעו  שבו  חודש  בכל  הערכות,  לפי 
הנוסעים  מציבור  המוניות  בעלי  גבו  הצו,  על  מלחתום 
סכום עודף של כ-60 מיליון שקל, ללא הצדקה כלכלית. 
כה  עד  הסתכמו  המוניות  בעלי  של  היתר  הכנסות  כך, 

ב-340 מיליון שקל לפחות.
תעריפי הנסיעה במוניות נתונים תחת פיקוח ומתבססים 

על סל הוצאות נהג מונית, שבו עלות הסולר תופסת 38% 
מהסל. מאז שנת 2000, אז היה מחיר הנסיעה ההתחלתי 
7.70 שקלים, משרד התחבורה העלה  ספיישל  במוניות 
של  מצטבר  בשיעור  הנסיעה  תעריפי  את  עקבי  באופן 
ומאז   ,2013 ביוני  בוצעה  האחרונה  ההתייקרות   .60%
לדון  התכנסה  המחירים  ועדת  כך,  עודכן.  לא  התעריף 
בהפחתה של תעריפי הנסיעה במונית רק בסוף 2015 - 
הרבה אחרי שהצלילה במחיר הסולר דרשה זאת, ולאחר 

שמחירו השלים רק ב-2015 צלילה של 25%.
הם  כי  חודשים  כמה  לפני  טענו  התחבורה  במשרד 
"נערכים להוצאת צו המחירים החדש", והבטיחו כי זה 
נסוגו  שמאז  אלא  הסופיים".  השלבים  לקראת  "נמצא 
המקוצר  הזמנים  לוח  מציון 
בשל  כי  וטענו  הצו,  לפרסום 
עדיין  הצו  הרבה  מורכבותו 
זאת,  הכנה".  "בהליך  מצוי 
עודכנו  החולפת  שבשנה  אף 
באוטובוסים,  הנסיעה  תעריפי 
בתקופת  פעמים  כמה  למשל, 

עבודה קצרה יותר.
התחלתיים  נסיעה  תעריפי 
במוניות לפני שנים, בשקלים: 
שנת 2000 - 7.70. שנת 2006 
- 9.50. שנת 2009 - 11.50. שנת 2016 - 12.30. התעריף 

המוזל שתוכנן ל-2016 - 10.90. 
של  התחלתי  מחיר  הונהג  האחרונות  השנים  בשלוש 
גם  נגזרת  ספיישל, שממנו  במונית  לנסיעה  12.30 שקל 
אמורה  הצפויה  ההפחתה  מונה.  פעימת  בכל  העלייה 

להורידו כעת ל-10.90 שקל.

ה’רובוט’ שמדווח לרופאים על מצבו של פרס

מתנה לחג
מונית הכסף

הרופא האלקטרוני

מאת: חיים בנשק 

שר האוצר משה כחלון ומנה 
אשר  משה  המסים,  לרשות 
השני  התשלום  כי  השבוע,  הודיעו 
המס  שנת  עבור  עבודה  מענק  של 
מיליון  כ-90  של  כולל  בסכום   ,2015
₪ יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של 
הזכאים ביום רביעי ה-28 בספטמבר, 
הקבוע  המועד  לפני  וחצי  כשבועיים 
לשכירים  לאפשר  כדי  זאת  בחוק, 
הזכאים להיעזר בכספי המענק לקראת 

ראש השנה וחגי תשרי.
המס  שנת  עבור  עבודה  למענק 
ועצמאים  שכירים  זכאים   2015
להם  והיה   23 להם  מלאו  זו  שבשנה 
 .19 לו  מלאו  ילד אחד שטרם  לפחות 
ילדים  ללא  ועצמאים  שכירים  וכן, 
 .2015 בשנת   55 להם  שמלאו  ובלבד 
בשנת  הממוצעת  החודשית  ההכנסה 
2015 של העומדים בכל תנאי הזכאות 
 ₪ מ-2,050  גבוהה  להיות  צריכה 

ונמוכה מ-6,660 ₪.יצוין כי, בעקבות 
השנה  במהלך  שעברו  חקיקה  שינויי 
האחרונה, ובאופן חד פעמי, עצמאים 
הזכאים למענק עבודה בגין שנת המס 
2015 יקבלו את מלוא המענק בפעימה 
אחת בינואר 2017. החל משנת 2016 
במועדים  לעצמאים  המענק  ישולם 
משולם  הוא  בהם  למועדים  זהים 

לשכירים.
בקשות לקבלת המענק ניתן להגיש 
הראשונה,  אפשרויות:  משתי  באחת 
האינטרנט  אתר  באמצעות  בקשה 
להגיש  יכולים  אותה  הרשות,  של 
עבודה  למענק  בקשה  שהגישו  מי 
בכל   – השנייה  האחרונות.  בשנתיים 
ישראל.  דואר  וסוכנויות  מסניפי  אחד 
כלל, הליך הגשת הבקשה הינו פשוט 
וידידותי, הוא אינו כרוך בתשלום ואין 
צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע 
תשלום  כי  נזכיר  הבקשה.  בהגשת 
הקבועים  במועדים  מופקד  המענק 
של  הבנק  בחשבונות  ישירות  בחוק 
הזכאים וכתוספת נטו לשכר מעבודה.

מאת: שמעון דן 

חברת באשפוזו הקודם שוחח הנשיא לשעבר וראה"מ 

 – הטכנולוגיה  התקדמות  על  רופאיו  עם  פרס  שמעון  לשעבר 

לעדכן  שיכול  ברובוט  נעזרים  בו  המטפלים  הרופאים  וכעת 

 ,VITA אותם בנוגע למצבו בכל שעות היממה. הרובוט, שנקרא

מיוצר על ידי חברה אמריקנית ונעשה בו שימוש בבתי חולים 

בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם.

במחלקת  לשימוש  הרובוט  נכנס  האחרונים  בחודשים 

מאושפז  שבה  הנוירוכירורגית,  ובמחלקה  בשיבא  הטראומה 

במצלמה  מצויד  והוא  מטרים,   1.70 הרובוט  של  גובהו  פרס. 

ברמה גבוהה ובאביזרים נוספים. 

לצפות  וכך  מרחוק  בו  לשלוט  יכולים  הבכירים  הרופאים 

למרחק  עד  שעליו  המצלמה  את  לכוון  החולה,  בנתוני 

עצמו.  החולה  ועם  הצוות  עם  ולשוחח  מהחולה  מילימטרים 

כמו כן מצויד הרובוט בחיישנים המאפשרים לו לנוע בהנחיית 

הרופאים ברחבי המחלקה עד למיטת החולה הרלוונטי.

"הוא נותן לי כרופא ראייה של החולה ברמה אודיו-ויזואלית 

גבוהה מאוד, גם כאשר אני נמצא מחוץ לבית החולים או כשאני 

בנסיעת עבודה", הסביר ד"ר יורם קליין, מנהל מערך הטראומה 

בשיבא, שהיה שותף להבאת הרובוט לשיבא. במקרה של פרס 

התייעצות  לקיים  תחומים  ממספר  למומחים  הרובוט  מאפשר 

ליד מיטת החולה.  נמצאים  כולם  לא  גם כאשר  רב-מקצועית, 

זה.  ואנחנו בשיבא חלוצים בתחום  "הרובוט הזה הוא העתיד 

לצבא,  אולי  בפריפריה,  חולים  לבתי  לסייע  יוכל  הוא  בעתיד 

ולאפשר זמינות של רופאים בכירים ומנוסים מסביב לשעון", 

אומר ד"ר קליין.

שר האוצר ומנהל רשות המסים הודיעו על 
הקדמת התשלום של "מענק עבודה" כדי 
לאפשר לשכירים הזכאים להיעזר בכספי 
המענק לקראת ראש השנה וחגי תשרי ● 

כ-90 מיליון שקלים יועברו לזכאים

אחרי עלייה ניכרת בשנים האחרונות, תעריף הנסיעה במוניות צפוי 
לרדת בתחילת אוקטובר בשיעור חד של 9.01 אחוזים ● וועדת 

מחירים בין-משרדית המליצה לשרי התחבורה והאוצר על הפחתתו 
באופן מיידי, כבר לפני חצי שנה

הרופאים המטפלים בנשיא המדינה לשעבר שמעון פרס נעזרים ברובוט שיכול לעדכן אותם בנוגע למצבו 
בכל שעות היממה ● הרובוט, שנקרא VITA, מיוצר על ידי חברה אמריקנית ונעשה בו שימוש בבתי חולים 

בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם

לקראת החגים: 
יוקדם תשלום ‘מס הכנסה שלילי’



*בכפוף לנהלי הבנק ולתנאי התוכנית *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש
*פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק.

במרכנתיל מבינים אתכם מצוין!
הלוואת חג

עד 100,000 ₪
כדי שתוכלו להתחיל את השנה החדשה כמו שצריך

# הלוואה למגוון מטרות
# מגוון מסלולים גמישים בהתאמה אישית

# ריבית אטרקטיבית במיוחד

*2524 חייגו עכשיו למרכנתיל ותיהנו מהטבות:

ישן מפני
חדש תוציאו
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"אדון הסליחות"

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

לא  תפילות, שיעורים.  זמנים,  לנו.  יש  מאורגן  מניין 
מדברים בתפילה, גבאים מסורים, מזגן טוב. מתפללים 
פעם,  מידי  נוספים  חדשים  וצעירים  הישן  מהגרעין  ותיקים 

למלא את החלל של אחרים שעזבו. 
נשיא  של  לגיל  מתקרב  שגילו  יהודי  הוא  מכולם  הוותיק 
המדינה. כשהוא נכנס לגן בהונגריה, שמעון פרס נכנס למכינה 
גילו.  בני  את  שמכבדת  פדנטיות  על  מעידה  חזותו  בפולין. 
חולצותיו מעומלנות, חליפותיו גזורות היטב על פי ז'ורנאל של 
שנות השישים המאוחרות, עם מנג'ט במכנסים. דש מעיל רחב 
כמו של מנהיג בהסתדרות. ומסתבר שבעברו הרחוק היה חייט 
אופנת עילית. הוט קוטור. תפר לרבנים 'על באמת' את הפראק 
הרבני עם מיקום מדוייק לשני הכפתורים אחורה, ולאדמו"רי 
בוץ  השזורות  המהודרות  קפוטותיהם  את  ברטיסלבה  גליציה 

וחבלי ארגמן. 
מתוך  טבק  לחלק  נוהג  הוא  תורה  ושמחת  מועד  חג,  בכל 
קופסת פלסטיק אפורה כזו, שיש עליה מספר טלפון עם חמש 

ספרות. נקודה. מנדלבאום. יפו. מותג טבקאי ידוע. 
הוא גידל דור ישרים, ובגיל הגבורות נשארו הוא וזוגתו לגור 
ממני  חצי  בגיל,  ממני  כפול  הוא  שלנו.  הכנסת  לבית  בסמוך 
במשקל, וזהה לי במספר הילדים. מכבדים אותו אצלנו, מפאת 
גילו, מעמדו, ועברו - אך יותר בגלל רגישותו. עיניו מתלחלחות 
בקלות כשהוא מואיל להמתיק סוד ולספר לנו על "הצורר" ימח 
שמו וזיכרו. שלקח לו את כל משפחתו. הוא נחנק כשמספר על 
איך ריכזו אותם בטבורה של בודה עוד לפני שהייתה בודפשט. 
כך שהישיש רגיש רגישות יתר לכל מילה ובשל עברו המפואר. 
מילה  פעם  לו  אמר  שלנו  המיוחד  המניין  מחשובי  אחד 
מיותרת מתוך איזו סוג של אמת עם רצון לשמור על הכללים. 
הוא נפגע, התכווץ, פרש, הסתגר בביתו ולא הגיע להיות חלק 
שם  משלי,  גבוהה  לזולת  שרגישותו  שלי,  יקר  חבר  מאיתנו. 
לב בליל שבת האחרון שמיודענו המבוגר איננו. הוא לחש לי 
לביתו  צעדנו  מיד.  הסכמתי  איתו.  מה  לראות  נלך  בא  באוזן: 
עם תחושת שליחות של הצלת המולדת. דפקנו קלות. בנקישה 
ממנו?  רוצים  אתם  מה  אתם?  מי  זוגתו.  פתחת  השלישית 
כן,  בסדר.  שלנו  שהחבר  לראות  באנו  בביטחון:  אמר  חברי 
המשיך  אלינו?  בא  לא  למה  אז  השם.  ברוך  טוב  מרגיש  הוא 
את  רעייתו  כאבה  לומר,  מה  לו  יש  אותו,  תשאלו  להקשות. 
פגיעתו. כנראה שאחרי עשרות שנות נישואים הכל כואב יחד 

)אעדכן אתכם כשזה יקרה אצלי(. 
התחלנו כל אחד מאיתנו בהגיגיו, ללהג ולשכנע את הישיש 
הפגוע כמה הוא חסר, וכמה חשובה לנו, המתפללים, נוכחותו 
השתחלה  החשדנית  זוגתו  שלו.  החלק  בלי  שלמים  אנו  ואין 
לשיחה. "משה אתה רואה, אתה חסר להם. תלבש את הג'קט 
ותלך איתם". הוא: כן, כן. אני מבין, אבל אני לא יכול. ההוא 

העליב אותי. 
ניסינו מערכה ב'. הוא לא התכוון, נפלט לו, אנחנו נטפל בו. 
אתה חשוב לנו ואתה בא. החזה שלו התנפח מחשיבות. הוא 
סידר את הכיפה לראשו ושפת הגוף שלו העידה כמאה עדים 
שהוא סלח למעליב. החזה שלו שוב התנפח מחשיבות, והוא 
נעמד עם הגב למטבח הפורמייקה בגווני קרם וקרמיקה חומה, 
לי כלום.  ואמר: ברוך השם, לא חסר   - סגנון שנות השמונים 
ידברו  ילדים מסודרים. רק שלא  זוגיות,  בית מסודר, בריאות, 

אליי ככה. 
ביני לבינכם, המעליב לא אמר משהו חריג. העיר לו הערה 
וחצי חוסר שימת  ציניות  נאמרה בחצי  שולית בקטנה שכולה 

לב. 
הוא השפיל מבט, חייך, הביט בזוגתו, ואמר: מחר אני אגיע. 

אמרתי לו: עכשיו עליך אפשר לומר שאתה אדון הסליחות.
עם  שלום  הסכם  עשינו  כאילו  מאושרים,  במדרגות  ירדנו 
סוריה. אבל בפועל, מחזיר גרושתו גדול מכולם. ותאמינו לי: 
מרגיש לי שבזכות הרגישות של חברי היקר זכיתי לקנות עולמי 

בזמן קבלת שבת אחת, שיחד נזכה בדין. 
זו  המלצה,  לא  זו  לחברו,  אדם  בבין  רגישים  יותר  להיות 
יקר  איש  השאירה  אחת  מילה  איך  עכשיו  קראתם  כי  חובה. 
אצלכם  גם  אולי  סביבכם.  הסתכלו  ביתו.  קירות  ארבע  בתוך 

נעלם מישהו מבית הכנסת שלכם בגלל ש...

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

מנדי קליין

ספנסר   של  העצמי  הונה  כמתוכנן,  ילך  הכל  אם 
שבבעלות  האמריקאית  הנדל"ן  חברת  אקוויטי, 
ג'ואל גלאק, בדרך לתפוח בסכום של עד 80  היזם החרדי 
מיליון דולר. ב'דה מרקר' פורסם השבוע כי החברה הגישה 
בקשה לעיריית ניו יורק לאישור פרויקט ענק - הכולל 1,150 
אלף  )כ-93  רבועה  רגל  מיליון  של  בשטח  דיור,  יחידות 
החמים  מהאזורים  וויליאמסבורג,  במזרח  קרקע  על  מ"ר(, 

של רובע ברוקלין בניו יורק.
לפי הפרסום, הקרקע מוחזקת בבעלות כמעט שווה עם 
איש העסקים החרדי שמעון דושינסקי, אחד מיזמי הנדל"ן 
חברת  בבעלות  שנמצאת  הקרקע,  באזור.  ביותר  הפעילים 
מענקית   2012 ביולי  נרכשה   ,Harrison Realty הנכס 
ונמצאת כעת בהליך  דולר,  פייזר ב-12.8 מיליון  התרופות 
לפי  בספרים  רשומה  הקרקע  למגורים.  התב"ע  שינוי  של 

שווי של 89 מיליון דולר.
יעלה את  לפי הערכות שמרניות, אישור תוכנית הבנייה 
שווייה לכ-200-250 מיליון דולר. אם התוכנית תאושר, היא 
יוני  בסוף  שהסתכם   - ספנסר  של  העצמי  הונה  את  תגדיל 

ב–310 מיליון דולר - ב-55-80 מיליון דולר.
לפי התוכנית שהוגשה, הפרויקט החדש יכלול קומפלקס 
יהיו  מהן   287( דירות   1,147 שיכללו  בניינים,  שבעה  של 
תחת שכירות מפוקחת(, 65 אלף רגל רבועה )כ-6,000 מ"ר( 
ודושינסקי  ספנסר  חניה.  מקומות  ו-407  מסחר  שטחי  של 
ולמכור  מתחמים,  לכמה  הקרקע  את  "לחלק"  מתכוונים 

הקרקע  כיום  שיאושרו.  הבנייה  זכויות  עם  ליזמים  אותם 
משמשת חניון זמני. ספנסר לא דיווחה על הגשת הבקשה 
במועד  רק  בדיווח  מחויבת  היא  שכן  אביב,  בתל  לבורסה 

אישור הבקשה )ולא במועד הגשת התוכניות(.
הוא   ,Rabsky Group של  הבעלים  דושינסקי, 
שהשתקע  פוניבז',  ישיבת  בוגר   ,40 בן  לשעבר  ישראלי 
נחשב  ויז'ניץ-מונסי,  חסיד  דושינסקי,  בוויליאמסבורג. 
והונו  ביותר בברוקלין,  אחד אחד מיזמי הנדל"ן הפעילים 
את  הקים  דושינסקי  דולר.  ממיליארד  ביותר  בעבר  הוערך 
Rabsky Group בתחילת 1990 כדי לפתח דירות למען 

הציבור החסידי. 
אדם  מכל  כמעט  בברוקלין  דירות  יותר  בנה  "דושינסקי 
יחסית לציבור", כתבו עליו  אנונימי  אחר, אבל הוא עדיין 
ברחוב,  אותו  תראו  "אם  הכלכלית.  בעיתונות  באחרונה 
לעולם לא תוכלו לנחש שהוא אחד מיזמי הנדל"ן המובילים 
צוטט  יום",  כל  בבית הכנסת  הוא  כאילו  נראה  הוא  בעיר. 

אחד מברוקרי הנדל"ן של ניו יורק.
דירות  של  והשכרה  השבחה  ברכישה,  עוסקת  ספנסר 
דירות תחת תוכנית  למגורים. עיקר פעילותה הוא השכרת 
של  תיבות  )ראשי   HUD הפדרלי  הממשל  של  הדיור 
Housing and Urban Development(, והן בשכירות 
מפוקחת של עיריית ניו יורק. תוכנית ה–HUD היתה יוזמה 
של הקונגרס במטרה לספק סיוע למשפחות מעוטות יכולת, 
הדירה.  משכר  מהותי  חלק  מסבסדת  המדינה  ובמסגרתה 
החברה נחשבת אחד השחקנים הגדולים בניו יורק בתחום 

ההשכרה המפוקחת.

המיליארדר החרדי שמעון דושינסקי וחברת "ספנסר אקוויטי", רכשו 
קרקע בניו יורק ב-13 מיליון דולר  אם הפרויקט יאושר על ידי 

הגורמים השונים, שווי הקרקע עשוי לזנק פי 10 - ולהקפיץ את ההון 
העצמי של החברה בעשרות מיליוני דולרים

המיליארדר החרדי 
יבנה בניו יורק

עסקת ענק. וויליאמסבורג
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שמואל האוזר

אישר הגברת היבוא. כחלון )צילום: פלאש 90(

PB        י"ח באלול תשע"ו 21/9/16        י"ח באלול תשע"ו 621/9/16    י"ח בטבת תשע"ו 

ברוך ברגמן

רשות ני"ע בקריאה לעורכי הדין ורואי החשבון לתמוך 
)ראשון(  השבוע  שנשא  בנאום  אביב:  בתל  בבורסה 
פרופסור שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע, בכנס נושאי משרה של 
לשכת רואי החשבון, קרא האוזר לרואי החשבון להגביר את אמון 

אך  בבורסה,  שירמה הציבור  מי  כי  הזהיר 
יחטוף.

פנה  החשבון האוזר  לרואי 
הדין  שירתמו לטובת ועורכי 
בתל  "אנחנו הבורסה  אביב. 
לשינוי  בקרב זקוקים  השיח 
 , ם י מ ז י הדין ה עורכי 
החשבון  שיתמכו ורואי  כדי 
בת"א,  את בבורסה  למנוע  וכדי 

חברות המצב האבסורדי  של 
טכנולוגיה 

ישראליות שנמכרות כסוכריות מוזלות בחו"ל כשבמקביל כספי 
הפנסיה של ישראלים מממנים פעילות עסקית בלונדון ובניו-יורק 

ולא פעילות עסקית של יזמים ישראלים בישראל", אמר.
יו"ר רשות ני"ע הוסיף: "אני מסרב להצטרף לאלה שהתייאשו 
מהבורסה בת"א. אני דווקא אופטימי לגבי עתידה של הבורסה 
מספר  ע"י  בת"א  מהמסחר  הייאוש  את  ננצח  אנחנו  בת"א. 
פעולות: דה רגולציה – היפוך מגמה; שינוי מבני בבורסה שצפוי 
את  שיגדיל  שוק  פיתוח  בכ-25%;  העמלות  גובה  את  להוריד 
נגישות הבורסה ליותר אנשים; והגדלת אמון הציבור באמצעות 

אכיפה חזקה – מי שירמה, יחטוף!
להורדת  ההון,  מקורות  על  לתחרות  המפתח  היא  "הבורסה 
"אלמלא  האוזר.  קרא  כלכלית",  ולצמיחה  לתעסוקה  מחירים, 
הבורסה, לא היו מגלים גז בישראל. אלמלא הבורסה לא הייתה 
קמה טבע. אלמלא הבורסה לא הייתה לנו בישראל תעשיית מזון 
מהמתקדמות בעולם. מאז שנת 2014 רשות ניירות ערך אישרה 
המפוקחים,  לגופים  רגולטוריות  הקלות  מ-100  למעלה  בכנסת 
כדי ליצור תשתית אטרקטיבית לגיוס הון בבורסה ע"י החברות. 
 25% המפוקחים  לגופים  היום  כבר  חוסכות  מההקלות  חלק 

ויותר".
בנאומו סיפר האזור את כוונת  הרשות להקים, מועצת פיקוח על 
 PCAOB Public Company( ציבוריות  בחברות  הביקורת 
Accounting(.  תפקידי תאגיד הפיקוח ביחד עם לשכת רו"ח 
פי  על  תיעשה  שהסדרתו  תלוי,  בלתי  סטטוטורי  גוף  יכללו: 

חקיקה של משרד המשפטים; סמכויות אכיפה; שיתוף פעולה 
של התאגיד עם משרד המשפטים והמפקחים האחרים; הלשכה 
– תהיה אחראית פרסום; תקני ביקורת, נהלי ביקורת, הוראות, 
פרשנויות והבהרות; אימוץ תקני הלשכה שינויים יבוצעו לאחר 
שניתנה הזדמנות ללשכה להתייחס לעניין; התאגיד רשאי לבקש 

מהלשכה להתקין תקן בנושא מסוים.
סוגיות  בשתי  לטפל  גם  לנו  תאפשר   PCAOB ה-  "הקמת 
חשובות לכם", פירט האוזר. "הראשונה, הסדרת כללי אי תלות 
על רקע העובדה שכיום קיימת מערכת מסועפת של דינים וכללים 
שחלה על רואי החשבון בהקשר זה ויש מקום לפשטה. הסוגיה 
הראשונים  הנושאים  אחד  ותהיה  התאגיד  ידי  על  תטופל  הזו 
האחריות  הגבלת  בנושא  טיפול  השניה,  ידיו.  על  שיטופלו 
רואה  של  אחריותו  את  תגביל  אשר  כללים  מערכת  לקבוע  כדי 

החשבון".
רואי  "אתם  ואמר:  החשבון  לרואי  הרשות  ראש  פנה  לסיום, 
החשבון - שומרי הסף בחזית ההגנה על המשקיעים. אני שמח 
למקצוע  גדולה  חשיבות  מייחס  שאני  משום  היום  כאן  להיות 
ראיית חשבון ולהיותכם שומרי סף. אני מייחס חשיבות לתרומה 
רו"ח  כי  בעובדה,  ההכרה  מתוך  ההון  ולשוק  למשק  שלכם 
אספקת  בשרשרת  ביותר  החשובות  החוליות  אחת  את  מהווים 
בפרט  המדווחים  לתאגידים  האמון  ובהשבת  הפיננסי  המידע 

ולשוק ההון בכלל".

ארי קלמן

לקראת החגים: שר האוצר כחלון אישר את טיוטת צו 
להגדלת מכסת היבוא של מיץ ענבים בבקבוקים מארה"ב, 
הקיימת  המכסה  בהכפלת  למעשה  מדובר  ליטר.  ב-100,000 
המכסה  להגדלת  היוזמה  לשנה.  ליטר   100,000 על  העומדת 
החקלאות  משרד  עם  תואמה  והיא  הכלכלה,  במשרד  מקורה 
ולהפחית  רצון להגביר את התחרות  זאת מתוך  ומשרד האוצר, 

מחירי מיץ הענבים לקראת חגי תשרי.
בהמשך לאישור שר האוצר, צפוי הצו לעבור לאישור ועדת 
הכספים, ומיד אח"כ יחתום השר כחלון על הצו המאפשר פתיחת 
עומד  בישראל  בבקבוקים  הענבים  מיץ  מכירות  היקף  המכסה. 

כיום על כ- 10 מיליון בקבוקים )לרוב, בנפח של 750 סמ"ק(.
מיץ  ליטר   230,000 של  ממכס  פטורות  מכסות  קיימות  כיום 
ענבים ממדינות האיחוד האירופי וכאמור 100,000 ליטר נוספים 

מארה"ב., זאת על בסיס הסכמי הסחר החופשי של ישראל עם 
בעוד  בלבד  בבקבוקים  הינו  מארה"ב  היבוא  המדינות.  אותן 
שהיבוא ממדינות האיחוד האירופי, מתבצע בחלקו בבקבוקים 

ובחלקו בחביות לצורך מילוי בארץ.
בישראל פועלים מספר יצרנים של מיץ ענבים בהם יקבי כרמל, 
מיצרנים  חלק  ואחרים.  טפרברג  חברון,  ציון,  ארזה  הכורמים, 
הכשרות  שומר  לשוק  בייחוד  ענבים,  מיץ  יצואני  גם  הינם  אלו 

בקהילות יהודיות בחו"ל.
במסגרת  נוסף  צעד  "זהו  כחלון:  משה  והכלכלה  האוצר  שר 
במטרה  המכסים  והפחתת  המכסות  להגדלת  שלנו  המדיניות 
השנה  גם  במשק.  התחרות  את  ולקדם  המחייה  ביוקר  להילחם 
אנחנו עושים פעולות רבות בתקופת החגים בכדי להקל על כיסם 

של אזרחי ישראל ולהוזיל את עלותו של סל הקניות".
יאיר שירן, יו"ר ועדת מכסות במשרד הכלכלה מוסיף כי בשנה 
האחרונה, על רקע שנת שמיטה, פרסם וחילק משרד הכלכלה, 

ת  ו ס כ מיליון מ  1.5 כ-  של  בהיקף 
ליבוא  בחביות, ליטר  ענבים  מיץ  של 
המשווקים לטובת יקבים  מקומיים 

ענבים  לקהל צרכנים הצורך מיץ 
המוצר  בכשרות את 

מהודרת.

יו"ר רשות ניירות ערך נאם בכנס נושאי משרה של לשכת רואי החשבון, וקרא לרואי החשבון, עורכי הדין 
והיזמים לשנות את השיח ולהשקיע בבורסה בתל אביב, והזהיר: "אנחנו נגדיל את אמון הציבור באמצעות 

אכיפה, מי שירמה, יחטוף"

שר האוצר משה כחלון אישר להכפיל את מכסות יבוא מיץ הענבים מארצות הברית לקראת החגים  המטרה: 
להגביר את התחרות ולהפחית את המחירים 

"נגדיל את אמון הציבור 
באמצעות אכיפה"

עוד תירוש לחג

יו"ר רשות ניירות ערך שמואל האוזר:

חגי תשרי: כחלון אישר להכפיל את יבוא מיץ הענבים



שואב אבק

ללא שקית
1800W הספק

כיריים

מבער טורבו
SABAF ראשי
איטלקי 

טאבלט כשר 

סט סירים

7 אינץ‘
8GB  :זיכרון קשיח
חריץ הרחבת זיכרון

 TEFAL סט יוקרתי
מתאים לכל סוגי הכיריים
סט נירוסטה מלאה אלחלד

מיקסר

מיקסר מקצועי
קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

טוסטר אובן

45 ליטר
גריל מסתובב
אפית טורבו

מיקרוגל

23 ליטר
מראה, כסוף
כיתוב בעברית

קריוקי

.USB/SD כניסת

.LED תצוגת
כניסה לגיטרה

 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242
פקס:03-5785335

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

שנה חדשה
מבצע חדש

                                                                                                                                                                                                                                       קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ש“ח ומקבלים מוצר חשמלי שני בשקל אחד בלבד
                        

       



PB        י"ח באלול תשע"ו 21/9/16        י"ח באלול תשע"ו 821/9/16    י"ח בטבת תשע"ו 

יעקב פלדמן

הממשלה אישרה ביום ראשון האחרון הצעת החלטה 
והמודיעין, ישראל כץ, להעניק פטור  של שר התחבורה 
בשדה  והנוחתות  הממריאות  הטיסות  לכל  תעופתיות  מאגרות 
הבינלאומי  התעופה  שדה  של  להפעלתו  עד  עובדה,  התעופה 

רמון, בפסח שנה הבאה.
למשתמשים  תעופתיות  מאגרות  פטור  מתן  כי  ציין  כץ  השר 
התעופתית  הפעילות  את  לעודד  נועד  בעובדה  התעופה  בשדה 
הבינלאומית בשדה התעופה עובדה, עד להפעלת שדה התעופה 
מספר  את  להגדיל  שנועד  חשוב  בצעד  מדובר  לדבריו,  רמון. 

התיירים המגיעים לישראל מחו"ל.
שר התיירות, יריב לוין, בירך את הממשלה על אישור ההצעה 
והודה לשר כץ על הבאת ההצעה ואישורה, "זהו צעד משמעותי 
נוסף, לעידוד טיסות ישירות לאזור אילת המצטרף ל'נוהל אילת' 
של משרד התיירות שהחל בשנה שעברה ובמסגרתו ניתן סבסוד 
של 45 יורו לכל תייר המגיע לאילת בחודשי החורף", אמר לוין 
והוסיף כי בחורף האחרון הגיעו לאילת יותר מ-50 אלף תיירים 
מחו"ל ובחורף הקרוב צפויים להגיע יותר תיירים, בעקבות הצעד 

המשלים של ביטול האגרות.  
מטיסות  חלק  לקליטת  כיום  משמש  בעובדה  התעופה  שדה 
השכר הבינלאומיות לאילת בעיקר ממדינות אירופה כמו צרפת, 

 Low  הולנד, גרמניה ואיטליה. כמו כן משמש השדה לטיסות
כץ,  לדברי  מוזלות.  טיסות  המוכרת  ריינאייר,  חברת  כמו   cost
ביטול האגרות יעודד חברות Low cost נוספות לטוס לעובדה.

אם חברות התעופה "יגלגלו" את הפטור מהאגרות לנוסעים, 
טיסה  כרטיס  של  במחירו  משמעותית  הנחה  היא  המשמעות 
הלוך ושוב. יצוין, כי בחודשים ינואר-אוגוסט 2016 עברו בנמל 
 163% של  בגידול  מדובר  נוסעים.  אלף  כ-70  עובדה  התעופה 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  
בנוסף לכך החליט השר כץ  להעניק פטור מאגרות תעופתיות 
בנמל  והממריאות  הנוחתות  הטיסות  לכל  שנים  שלוש  למשך 
התעופה הבינלאומי רמון, ע"ש אילן ואסף רמון. שדה התעופה 
החדש רמון שבתמנע, שיחליף את שדה התעופה הישן של אילת, 

יחנך באפריל 2017. 
השר כץ ציין כי עם פתיחתו של שדה התעופה בתמנע יוכלו גם 
נוסעים ישראלים הטסים לאילת, בטיסות הפנים ארציות לערוך 
קניות בדיוטי פרי, המוקם בימים אלה בנמל ולרכוש מוצרים ללא 
בתמנע  פרי  הדיוטי  בנתב"ג.  הקיים  פרי  לדיוטי  בדומה  מיסים, 
דומה  יהיה  המוצרים  הרכב  ממיסים.  הפטורות  חנויות  יכלול 
ומוצרי  בגדים,  סיגריות,  אלכוהול,  השאר  בין  ויכלול  לנתב"ג 

מזון. 
"המטרה היא לחזק את העיר אילת ולגרום לישראלים להעדיף 
את אילת על פני מקומות אחרים בחו"ל. אני משוכנע כי הרבה 

למקומות  כאלטרנטיבה  לאילת  לטוס  יעדיפו  ישראלים  מאוד 
אחרים", הוסיף השר כץ.

שדה התעופה בתמנע מתקדם כיום בקצב מואץ. רשות שדות 
התעופה )רש"ת( סיימה לאחרונה את הקמתו של מגדל הפיקוח 
בשדה כמו כן הושלמו בניית מסלולי ההמראה והנחיתה ורחבות 

החנייה של המטוסים.
שנבנה  הראשון  האזרחי  הנמל  הוא  "רמון"  התעופה  נמל 
מאז קום המדינה. השדה החדש, שיחליף את נמל התעופה של 
ישראל,  מדינת  נוסף של  בינלאומי  ישמש כשדה תעופה  אילת, 
ארציות.  פנים  לטיסות  וכן  וממנה,  לאירופה  לטיסות  בעיקר 
שדה התעופה ישמש גם כשדה אלטרנטיבי לשעת חירום. עלות 

הפרויקט נאמדת בכ-1.7 מיליארד שקלים.    
באילת,  הקיים  התעופה  שדה  פינוי  כי  הוסיף  התחבורה  שר 
יאפשר את פיתוחה של העיר צפונה, וישפר באופן משמעותי את 
מקומות  אלפי  יצור  "הפרויקט  העיר.  תושבי  של  חייהם  איכות 
עבודה חדשים עבור עובדים שיועסקו בנמל, באופן ישיר ועקיף". 
לדבריו, עם הפעלת הנמל החדש בתמנע, יתפנה שטח של כרבע 

מגודלה של העיר אילת, לצורך פיתוח העיר.
הטרמינל המרווח ייתן מענה לכ-2 מיליון נוסעים בשנה, ברמת 
למטוסים  חניה  עמדות  הפרויקט  יכלול  כן  כמו  גבוהה.  שירות 
רחבי גוף ובינוניים- טורבו-פרופ, אזורי תפעול, מערך כבישים 

חדש ומהיר ומגרש חניה ל-600 כלי רכב פרטיים.

אהרן נצר

דיסקונט, שהחלה  בנק  תוכנית ההתייעלות המלאה של 
לפני שנתיים ותימשך עד 2021, צפויה להביא לקיטון של 

כ-20% במצבת כח האדם של הקבוצה.
תוכנית  ג'(,  )יום  אתמול  אישר  דיסקונט  בנק  דירקטוריון 
האמור  ליישום  חלופות  בחנה  הבנק  שהנהלת  לאחר  התייעלות, 
של  התפעולית  ההתייעלות  בדבר  הבנקים  על  המפקחת  במכתב 
על  מהפיקוח  עקרוני  אישור  קבלת  ולאחר  הבנקאית,  המערכת 

הבנקים.

לצד  מוקדמת,  פרישה  כוללת  שאושרה,  ההתייעלות  תוכנית 
פרישה טבעית, וצפויה להוביל לצמצום מצבת העובדים בכ-1,000 

עובדים נוספים, בחמש השנים הקרובות.
זו הרחבה משמעותית של התוכנית האסטרטגית שהציג הבנק 
על הקטנת מצבת  בין השאר,  הוחלט  באוגוסט 2014, במסגרתה 
כח האדם, בלמעלה מ-1,000 עובדים עד סוף 2019.  בפועל, יעד 
זה הושג כעבור שנתיים. בסך הכל, תוכנית ההתייעלות המלאה, 
כ-20%  המהווים   עובדים  כ-2,000  של  לקיטון  להביא  צפויה 

ממצבת כח האדם של הקבוצה.
לפרוש  בקבוצה,  עובדים  לכ-500  יתאפשר  לתוכנית,  בהתאם 

בפרישה מוקדמת בתנאים מועדפים, מרביתם, עד לסוף שנה זו.

התנאים המועדפים שיוצעו לעובדים יכללו, בין היתר, פיצויים 
התוכנית   של  הכוללת  העלות   .265% עד  של  בשיעור  מוגדלים 

מוערכת בכ- 510 מיליון ש"ח.
רקע  "על  דיסקונט:  קבוצת  מנכ"לית  טופילסקי,  אשר  לילך 
והשינויים  המגמות  הבנקאית,  במערכת  המתפתחים  האתגרים 
ההתייעלות  צעדי  השלמת  את  להקדים  הצלחתנו  ולאור  בשוק, 
את  להרחיב  החלטנו  המקורית,  האסטרטגית  בתוכנית  שתוכננו 
תוכנית ההתייעלות ולהציב יעד מאתגר נוסף. אנו נחושים לדבוק 
והצלחתה של  צמיחתה  את המשך  במתווה האסטרטגי שיאפשר 

קבוצת דיסקונט, גם בעתיד".   

הממשלה אישרה הצעת החלטה של השר 
כץ להעניק פטור מאגרות לכל הטיסות 

הממריאות והנוחתות בשדה התעופה עובדה 
 השר כץ: "הפטור מאגרות ב'עובדה' ינתן 

עד להפעלתו של שדה 'רמון', בחג פסח שנה 
הבאה. ב'רמון', ינתן פטור מאגרות למשך 

שלוש שנים"  כמו"כ, לראשונה, ישראלים 
הנוסעים לאילת, בטיסות הפנים ארציות 
יוכלו לערוך קניות בדיוטי-פרי, בדומה 

לתיירים הנוסעים לחו"ל. 

בנק דיסקונט ממשיך בתהליך ההתייעלות: 1,000 עובדים נוספים יפרשו מקבוצת דיסקונט בחמש השנים 
הקרובות  במרכז התוכנית, פרישה מוקדמת לכ-500 עובדים, מרביתם עד סוף שנה זו

פטור מאגרות לטיסות 
הממריאות ונוחתות ב'עובדה'

מרחיבים את תוכנית ההתייעלות

במטרה להגדיל את מספר התיירים לישראל:



בזמן עבודות הרכבת 
נוסעים בתחבורה ציבורית 

מתוגברת
בין התאריכים 19.9-27.9.16 תסגרנה תחנות רכבת תל-אביב 
 האוניברסיטה, סבידור והשלום בשל ביצוע עבודות להוספת 

קווים, פתיחת תחנות חדשות ופיתוח תשתיות נדרשות.
במהלך העבודות משרד התחבורה משקיע מאמצים רבים כדי  

להקל על נוסעי התחבורה הציבורית להגיע ליעדם באמצעות:

תגבור
מערך קווי

האוטובוסים
לת״א וממנה

(בתשלום)

נהריה, עכו, חיפה, 
בנימינה, חדרה, נתניה, 
כפר סבא, הוד השרון, 
ראש העין, רחובות, 

ראשון לציון, בית שמש.

קו 777 - דן 
מסלול מעגלי מתחנת ההגנה 

לשלום וסבידור
 קו 888 - מטרופולין

מסלול מעגלי מתחנת הרצליה 
לשלום וסבידור
קו 999 - דן 

מסלול דו כיווני בין תחנת ההגנה והרצליה
 דרך תחנת האוניברסיטה

 

למידע מפורט פנו למוקד כל-קו בכוכבית 8787*
mot.gov.il :או היכנסו לאתר

להקל על נוסעי התחבורה הציבורית להגיע ליעדם באמצעות:

בנימינה, חדרה, נתניה, 
777קו 777קו 777 - דן 

מסלול מעגלי מתחנת ההגנה 
לשלום וסבידור

שירות הסעות
ייעודי מתחנות
הרכבת: ההגנה
והרצליה לת״א

(חינם)



        י"ח באלול תשע"ו 1021/9/16

זהירות: אלו הרחובות ה"אדומים"

ניתן לשפר את הכלכלה הפלסטינית

מאת: ברוך ברגמן

דרכים  בתאונות   2015 בשנת  נהרגו  אדם  בני   135
בערים, כך עולה מנתוני עמותת "אור ירוק" המבוססים 
המשמעות  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה  נתוני  על 
היא ש- 38% מתוך כלל ההרוגים בתאונות דרכים )356( נהרגו 
סימנה   ,2016 שנת  במהלך  עירוניות.  בדרכים  דרכים  בתאונות 
משטרת ישראל 163 רחובות אדומים ומסוכנים, ב-31 יישובים 
באותם  דרכים.  תאונות  מוקדי  מהווים  אשר  הארץ,  ברחבי 
נרשמו לפחות שלוש תאונות חמורות בשנת  הרחובות שסומנו 
תאונות   50 או  השנה  באותה  הכל  בסך  תאונות   12 או   ,2015

דרכים בין השנים 2012-2015.
בנוסף נבדקו סוג העבירות שבגינן התרחשו תאונות הדרכים 
ברחובות אלו כמו: אי ציות לרמזור אדום, אי מתן זכות קדימה 
להולכי רגל, אי ציות לתמרורים, סטייה מנתיב, אי שמירת מרחק, 

פניה שלא כחוק ועוד.
הוא  בישראל  ביותר  המסוכן  הרחוב  המשטרה,  נתוני  פי  על 
 .672 המסוכנות  ציון  את  קיבל  אשר  אביב,  בתל  בגין  רחוב 
את  שקיבל  בירושלים  חברון  דרך  רחוב  נמצא  ברשימה  אחריו 
הציון 580. במקום השלישי נמצא רחוב נוסף בתל אביב – דרך 
הרביעי  המקום  את   ,507 המסוכנות  ציון  את  שקיבל  ירושלים 
תפס רחוב קיבוץ גלויות התל אביבי אף הוא שקיבל את הציון 
תקוה,  בפתח  ז'בוטינסקי  רחוב  נמצא  החמישי  ובמקום   499

שקיבל את ציון המסוכנות 491. 
כאמור, על פי נתוני המשטרה, נכון לשנת 2016 תל אביב היא 
העיר בה מספר הרחובות האדומים הגדול ביותר בישראל. בתל 
אביב ישנם 51 רחובות אדומים, בהם, על פי נתוני עמותת אור 
ירוק, נפגעו 2,936 בני אדם בתאונות דרכים בין השנים -2014
2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא דרך בגין, בו 

נפגעו בשנים אלו 126 בני אדם בתאונות דרכים.
בירושלים ישנם 17 רחובות אדומים, בהם, על פי נתוני עמותת 

השנים  בין  דרכים  בתאונות  אדם  בני   1,021 נפגעו  ירוק,  אור 
דרך  הוא  הנתונים,  פי  על  ביותר,  המסוכן  הרחוב   .2014-2015

חברון, בו נפגעו בשנים אלו 174 בני אדם בתאונות דרכים.
בבני ברק, הרחוב האדום הוא כצפוי רחוב ז'בוטינסקי. המקבל 
בתאונות  בו  נהרג  אחד  אדם   .302 יחסית:  הגבוה  הציון  את 
הנוסף  ה"אדום"  הרחוב  קל.  ו-30  קשה  נפצעו  ששה  ב-2015, 
בבני ברק הוא חזון-איש – עם ציון: 138. 14 בני-אדם נפצעו בו 

באורח קשה בתאונות, על-פי הנתונים; עוד 16 קל.
בחולון ישנם 11 רחובות אדומים, בהם, על פי נתוני עמותת 
אור ירוק, נפגעו 412 בני אדם בתאונות דרכים בין השנים -2014

2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא קיבוץ גלויות, 
בו נפגעו בשנים אלו 54 בני אדם בתאונות דרכים.

נתוני  פי  על  בהם,  אדומים,  רחובות  תשעה  ישנם  באשדוד 
עמותת אור ירוק, נפגעו 649 בני אדם בתאונות דרכים בין השנים 

2014-2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא שדרות 
הרצל, בו נפגעו בשנים אלו 154 בני אדם בתאונות דרכים.

בבאר שבע ישנם שמונה רחובות אדומים, בהם, על פי נתוני 
עמותת אור ירוק, נפגעו 563 בני אדם בתאונות דרכים בין השנים 
2014-2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא יצחק 

רגר, בו נפגעו בשנים אלו 120 בני אדם בתאונות דרכים.
הנהג  רק  "לא  ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  אבואב  שמואל 
אשם בתאונות הדרכים: המדינה חייבת להוסיף לאגף התנועה 
במשטרה את 200 הניידות החסרות לה בכדי שהמשטרה תוכל 
לבצע אכיפה אפקטיבית ובלתי מתפשרת כנגד עברייני התנועה 
המסוכנים  האדומים  ברחובות  במיוחד  כולנו,  את  המסכנים 
המהווים מוקד לתאונות דרכים.  הגברת האכיפה באותם רחובות 
אדומים, והגברת הנראות המשטרתית, עשויה לצמצם את מספר 

הנפגעים הגבוה בתאונות דרכים בישראל".

מאת: ברוך ברגמן

דרכים  בתאונות   2015 בשנת  נהרגו  אדם  בני   135
בערים, כך עולה מנתוני עמותת "אור ירוק" המבוססים 
היא ש-  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המשמעות  על 
38% מתוך כלל ההרוגים בתאונות דרכים )356( נהרגו בתאונות 
משטרת  סימנה   ,2016 שנת  במהלך  עירוניות.  בדרכים  דרכים 
יישובים ברחבי  ישראל 163 רחובות אדומים ומסוכנים, ב-31 
הרחובות  באותם  דרכים.  תאונות  מוקדי  מהווים  אשר  הארץ, 
שסומנו נרשמו לפחות שלוש תאונות חמורות בשנת 2015, או 
בין  דרכים  תאונות   50 או  באותה השנה  הכל  בסך  תאונות   12

השנים 2012-2015.
בנוסף נבדקו סוג העבירות שבגינן התרחשו תאונות הדרכים 
ברחובות אלו כמו: אי ציות לרמזור אדום, אי מתן זכות קדימה 
שמירת  אי  מנתיב,  סטייה  לתמרורים,  ציות  אי  רגל,  להולכי 

מרחק, פניה שלא כחוק ועוד.
נתוני המשטרה, הרחוב המסוכן ביותר בישראל הוא  פי  על 
 .672 המסוכנות  ציון  את  קיבל  אשר  אביב,  בתל  בגין  רחוב 
אחריו ברשימה נמצא רחוב דרך חברון בירושלים שקיבל את 

הציון 580. במקום השלישי נמצא רחוב נוסף בתל אביב – דרך 
הרביעי  המקום  את   ,507 המסוכנות  ציון  את  שקיבל  ירושלים 
תפס רחוב קיבוץ גלויות התל אביבי אף הוא שקיבל את הציון 
תקוה,  בפתח  ז'בוטינסקי  רחוב  נמצא  החמישי  ובמקום   499

שקיבל את ציון המסוכנות 491. 
כאמור, על פי נתוני המשטרה, נכון לשנת 2016 תל אביב היא 
העיר בה מספר הרחובות האדומים הגדול ביותר בישראל. בתל 
אביב ישנם 51 רחובות אדומים, בהם, על פי נתוני עמותת אור 
ירוק, נפגעו 2,936 בני אדם בתאונות דרכים בין השנים -2014

2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא דרך בגין, בו 
נפגעו בשנים אלו 126 בני אדם בתאונות דרכים.

נתוני  פי  על  בהם,  אדומים,  רחובות   17 ישנם  בירושלים 
בין  דרכים  בתאונות  אדם  בני   1,021 נפגעו  ירוק,  אור  עמותת 
השנים 2014-2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא 
דרך חברון, בו נפגעו בשנים אלו 174 בני אדם בתאונות דרכים.
ז'בוטינסקי.  רחוב  כצפוי  הוא  האדום  הרחוב  ברק,  בבני 
בו  נהרג  אחד  אדם   .302 יחסית:  הגבוה  הציון  את  המקבל 
בתאונות ב-2015, ששה נפצעו קשה ו-30 קל. הרחוב ה"אדום" 
הנוסף בבני ברק הוא חזון-איש – עם ציון: 138. 14 בני-אדם 

נפצעו בו באורח קשה בתאונות, על-פי הנתונים; עוד 16 קל.

בחולון ישנם 11 רחובות אדומים, בהם, על פי נתוני עמותת 
אור ירוק, נפגעו 412 בני אדם בתאונות דרכים בין השנים -2014

2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא קיבוץ גלויות, 
בו נפגעו בשנים אלו 54 בני אדם בתאונות דרכים.

נתוני  פי  על  בהם,  אדומים,  רחובות  תשעה  ישנם  באשדוד 
עמותת אור ירוק, נפגעו 649 בני אדם בתאונות דרכים בין השנים 
2014-2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא שדרות 

הרצל, בו נפגעו בשנים אלו 154 בני אדם בתאונות דרכים.
בבאר שבע ישנם שמונה רחובות אדומים, בהם, על פי נתוני 
בין  דרכים  בתאונות  אדם  בני   563 נפגעו  ירוק,  אור  עמותת 
השנים 2014-2015. הרחוב המסוכן ביותר, על פי הנתונים, הוא 

יצחק רגר, בו נפגעו בשנים אלו 120 בני אדם בתאונות דרכים.
הנהג  רק  "לא  ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  אבואב  שמואל 
אשם בתאונות הדרכים: המדינה חייבת להוסיף לאגף התנועה 
במשטרה את 200 הניידות החסרות לה בכדי שהמשטרה תוכל 
לבצע אכיפה אפקטיבית ובלתי מתפשרת כנגד עברייני התנועה 
המסוכנים  האדומים  ברחובות  במיוחד  כולנו,  את  המסכנים 
באותם  האכיפה  הגברת  דרכים.   לתאונות  מוקד  המהווים 
רחובות אדומים, והגברת הנראות המשטרתית, עשויה לצמצם 

את מספר הנפגעים הגבוה בתאונות דרכים בישראל".

38% מההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2015, נהרגו בתאונות דרכים בערים ● בשנת 2016 משטרת ישראל סימנה 
163 רחובות כ"אדומים", בהם שיעור תאונות הדרכים והנפגעים גבוה במיוחד ● בתל אביב מספר הרחובות האדומים 

הגבוה ביותר בישראל ● "המדינה חייבת להוסיף לאגף התנועה במשטרה את 200 הניידות החסרות לה"

כך קובע דו"ח הבנק העולמי שיוצג בקרוב חושף מספר נתונים אודות המתרחש ברצועת עזה • לפי הדו"ח 
ביכולתה של הרשות הפלסטינית לבצע רפורמות כדי להגדיל את גביית ההכנסות ולהקטין הוצאות, וכך למנוע 

הידרדרות נוספת וצמצום האבטלה

רח' חזון איש בבני ברק. בין הרחובות ה'אדומים' בעיר
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עוד אושר: תמרוץ ההייטק הישראלי

 ועדת שרים לתיקוני חקיקה אישרה את הצעותיו של שר האוצר משה כחלון לעידוד הצמיחה, צמצום 
פערים חברתיים והפחתת יוקר המחייה  בהצעות: מס על דירה שלישית, היתר להקלת הרגולציה על 

עסקים קטנים, תימרוץ תעשיית ההייטק בישראל, הגברת התמיכה הממשלתית ברשויות מקומיות הזקוקות 
לכך ומיסוי הקיבוצים

בני יחזקאלי

הצעותיו  את  אישרה  חקיקה  לתיקוני  השרים  ועדת 
כחודש  לפני  שאושרו  כחלון,  משה  האוצר,  שר  של 
בממשלה. ההצעות הן חלק מהתוכנית הכלכלית לשנים 
והן מהוות חלק משמעותי מהמאבק אשר מוביל   2017-2018
הפחתת  בחברה,  הפערים  לצמצום  כחלון,  משה  האוצר,  שר 

יוקר המחייה ועידוד הצמיחה.
ההצעה הבולטת היא מיסוי דירה שלישית – על פי ההצעה, 
יוטל מס שנתי על בעלי דירות מגורים אשר להם שלוש דירות 
השלישית.  מהדירה  החל  מהדירות  אחת  כל  בעד  ומעלה, 
ההצעה צפויה לצנן את ביקוש המשקיעים לדירות ולהגדיל את 
שר  של  כוללת  מאסטרטגיה  חלק  והיא  המשני,  בשוק  ההיצע 

האוצר לטיפול בשוק הדיור. 
יודגש, כי זהו מיסוי המוטל על עליית ערכי המקרקעין ממתן 
את השפעות עליית המחירים של השנים האחרונות ואינו צפוי 
לפגוע בפעילות הכלכלית במשק. המיסוי יחושב כאחוז מהערך 
אזורי.  סטטיסטי  אומדן  על  בהתבסס  הדירה,  של  המקורב 
בעל  של  לבחירתו  בהתאם  כך  יוגדרו  במס  החייבות  הדירות 
הדירות, וככל שלא בחר, יוגדרו על ידי רשות המיסים הדירות 
הזולות מבין נכסיו. נוסף על כך, ההחלטה צפויה להביא לגידול 

בהכנסות בהיקף של כ- 800 מיליון ₪.
"יש לנו אתגר, קוראים לו דיור, וצריך לטפל בו במלקחיים 
- פעם בצד ההיצע ופעם בצד הביקוש. כרגע התקבלו החלטות 
שבו  יום  יגיע  מלקחיים.  תנועת  נדרשת  ולכן  הביקוש,  בצד 
לשכת  בכנס  השבוע  הסביר   - אחת"  מכוונת  ליד  רק  נידרש 
רואי החשבון שר האוצר, משה כחלון, בהתייחס לצעדיו בשוק 

הנדל"ן, בפרט למיסוי בעלי שלוש דירות ומעלה.
בעד  לא  ואנחנו  אחד,  אף  נגד  דבר  לנו  "אין  כחלון,  לדברי 
מעמד כזה או אחר. עבורנו המעמד הנמוך, הבינוני וגם הגבוה 

- הם אותו דבר".
גם  לפיה  רבה,  לביקורת  זכה  כחלון  של  הצעד  כי  נזכיר 
ישלמו  שקלים,  מיליוני  בעשרות  דירות  שבבעלותם  עשירים 
את אותו המס שכחלון משית על כאלה שרכשו 3 דירות זולות 
בפריפריה. בנוסף, לפי הצעד של כחלון, מי שמחזיק פנטהאוז 
בעוד  ישלם מס,  לא  מיליון שקל בכלל  בת"א בלמעלה מ-30 
שבעלי דירות במאות אלפי שקלים בבאר שבע, קריית שמונה 

וכדומה - ישלמו גם ישלמו.

דירות  להוצאת  יוביל  הצעד  כי  המומחים,  אומרים  עוד 
להשכרה מהשוק ויגרום להעלאת מחירי השכירות, מה שיפגע, 

שוב, בצעירים ובמי שידו אינה משגת לרכוש דירה. 
כחלון הוסיף בכנס: "בסופו של דבר, צריך את המגזר העסקי 
כדי לייצר כסף. אנחנו מנסים ליצור איזונים. אני דוגל בכלכלה 
איתו  מביא  אחד  כל  בסוף  אך  חברתית,  רגישות  עם  חופשית 
שווה  הזדמנות  אבל  לייצר,  אי-אפשר  שוויון   מהבית.  משהו 

וצמצום פערים - זה מה שאני מנסה לייצר".
כחלון התייחס גם להורדת מס החברות: "מגיע שר לממשלה 
ויש לו תפיסת עולם, מה לעשות. האמנתי שהפחתת מסים היא 
והורדנו  גבוה  הוא  ישראל  במדינת  חברות  מס  צמיחה.  מנוע 

מ-26.5% ל-25%, נרד עד 2018 ל-23%".

להצמיח את ההייטק

מבקשת  ההצעה   – הון  השקעות  עידוד  היא  נוספת  הצעה 
ידי קביעת שיעורי  להצמיח את תעשיית ההייטק בישראל על 
לפתח  וישראליות  בינלאומיות  חברות  שימשכו  חדשים  מס 
ולרשום את קניינן הרוחני בישראל. במצב הקיים, ככלל חברות 
תכנות  )כגון  הרוחני  קניינן  את  רושמות  אינן  רב-לאומיות 
שפותחו על ידן, ופטנטים( בישראל בשל חוסר תחרותיות של 

שיעורי המס המשולמים בישראל ביחס לעולם. 
וצמיחת  לקידום  יתרום  בישראל,  הרוחני  הקניין  רישום 

המדינה  הכנסות  להגדלת  יביא  וכן  הידע  עתירת  התעשייה 
ממיסים מתעשייה זו בטווח הארוך. לפי התכנית, חברות הייטק 
שהכנסותיהן השנתיות גבוהות מ- 10 מיליארד ₪ יחויבו במס 
חברות של 6% על ההכנסות המיוחסות לקניין הרוחני. חברות 
מס   25% )לעומת   12% של  מס  משיעור  ייהנו  יותר,  קטנות 

החברות המלא(.
)ולא  האם  לחברת  שנמשך  לדיבידנד  המיוחס  מס  כן,  כמו 
למחזיק מניות פרטי( הנובע מהקניין הרוחני ימוסה בשיעור של 
לחברה  מישראל  רוחני  קניין  הוצאת  בעת  הון  רווחי  מס   .4%
רכישת  של  במקרים  )למעט  החברות  למס  זהה  יהיה  קשורה 
חברה ישראלית(. שיעורי מס אלה יחולו רק על חברות שיפתחו 
הקניין  את  בישראל  ירשמו  או  בישראל  הרוחני  הקניין  את 
למשוך  במטרה  כאמור  וזאת  בעבר  בישראל  שפותח  הרוחני 
חברות בינלאומיות לפתח ואף להקים מרכזי פיתוח עתירי ידע 

בישראל.
ימשיכו  הרוחני,  הקניין  את  בישראל  ירשמו  שלא  חברות 
לשלם את שיעורי המס הקבועים אותם משלמות כלל החברות 
מסלול  במסגרת  שינויים  ביצוע  על  הוחלט  בנוסף,  במשק. 
"מועדף מיוחד" במטרה להגביר את האטרקטיביות להשקעות 
מו"פ.  חברות  בהכרח  שאינן  גדולות,  בינלאומיות  חברות  של 
זאת בין היתר על ידי הפחתת תנאי הסף, כגון מחזור המכירות 

של החברה, וכן הפחתת המס על הדיבידנד ל-5%. 
התרומה  להבטחת  תנאים  קביעת  על  הוחלט  במקביל 
כתוצאה  הישראלי  למשק  המוטבת  החברה  של  המהותית 
ההייטק  פעילות  להתרחבות  יביא  זה  "צעד  למסלול.  מכניסה 
החדשנות,  ועידוד  והפיתוח  המחקר  העמקת  תוך  בישראל 
בטווח  ממיסים  ישראל  מדינת  הכנסות  את  להגדיל  צפוי  וכן 

הארוך", אומרים במשרד האוצר.

הקלות לעסקים קטנים

ההצעה המשמעותית עבור לא מעט בעלי עסקים קטנים, היא 
שורת הקלות בהקמתן. ההצעה מקדמת מספר צעדים להקלת 
ובניה, הכוללות  רגולציה בתכנון  הרגולציה בתחומים: הקלת 
 – מהיתר  חורג  לשימוש  היתר  להוציא  מהצורך  פטור  מתן 
של  התניה  ביטול  וכן  התכנית  את  תואם  ושהשימוש  במידה 

תשלום היטל השבחה לצורך מתן רישיון עסק. 
כ--60%  - נמוכה  סיכון  ברמת  המוגדרים  עסקים  כן,  כמו 

 התוכנית 
הכלכלית
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אושר מיסוי דירה שלישית. אתר בנייה

מיסוי הקיבוצים. קיבוץ ניר דוד

70% מכלל העסקים טעוני הרישוי, יהיו פטורים מקבלת אישור 
עמידה  על  העסק  בעל  הצהרת  על  בהתבסס  הכבאות,  מרשות 
לרשות  אגרות  יותר  ישלמו  לא  אלו  עסקים  בנוסף,  בדרישות. 

הכבאות.
כך  הרגולציה,  מבנה  את  לשנות  מוצע  ההקלות,  במסגרת 
שהמשרדים לא יעסקו יותר בבדיקות העסקים הפרטניות, אלא 
בשטח  הבדיקות  והדרישות.  המדיניות  את  שקובעים  אלו  יהיו 
ידי מכוני בקרה אשר ירכזו את הבדיקות הנדרשות  יבוצעו על 
על ידי כלל המשרדים, כך שהבדיקות בפועל יבוצעו על ידי גוף 

אחד ובלוחות זמנים מוגדרים.
המקומיות,  ברשויות  פערים  בצמצום  עוסקת  נוספת  הצעה 
לחוק,  בהתאם  מיוחדת.  קרן  תוקם  במסגרתה,  כך,  שלשם 
עולים  בערי  כאשר  מופחת,  בשיעור  ארנונה  משלמת  המדינה 
המדינה משלמת תשלום מלא. רשימת ערי העולים הינה רשימה 

שנקבעה בשנות ה-50, ואינה רלוונטית עוד כיום. 
בין הרשויות,  כיום, מסייע להגדלת הפערים  המנגנון הקיים 
כאשר מרבית הארנונה הממשלתית מועברת לרשויות החזקות. 
ברשויות  פערים  לצמצום  קרן  להקמת  הרפורמה  בעזרת 

המקומיות, יוקצו תקציבים לרשויות בהיקף של כ- 500 מיליון 
ולא  רוחביים  קריטריונים  בסיס  על  המקומיות  לרשויות  ש"ח 
הזקוקות  ברשויות  התמיכה  שתתגבר  כך  מיקום  בסיס  על  רק 
לכך. מקורות הקרן יהיו מהפחתת תשלומי הארנונה של משרדי 
שהיקף  כך  תוספתי  ומתקציב  כיום,  העולים  בערי  הממשלה 

הסכום בקרן יעמוד על 500 מיליוני ש"ח.
המלצה נוספת עוסקת בהסדרת משק הביוב. כמות השפכים 
ישראל,  במדינת  וביתיים(  )תעשייתיים  שנה  מידי  המיוצרת 
כיום מעל  זו מטופלים  עומדת על כ-500 מלמ"ק. מתוך כמות 
בישראל  הביוב  בענף  רבה  התקדמות  אף  על  מהשפכים.   90%
בעשור האחרון, ענף זה עדיין מתאפיין בחוסר יעילות בהקצאת 

משאבים ובתכנון פתרונות קצה ללא ראייה כוללנית. 
בביוב  הטיפול  על  שהאחריות  בעובדה  נעוצה  לכך  הסיבה 
שאינה  בצורה  מקומית,  רשות  כל  על  פרטני  באופן  מוטלת 
לשם  ויעילה.  רחבה  תכנונית  וראייה  לגודל  יתרונות  מעודדת 
כ-180 מתקני טיהור שפכים. מתקן  פועלים  המחשה, בישראל 
מדינת  של  מהשפכים  כשליש  מטהר  השפד"ן,  אחד,  טיהור 
בשני  מטפלים  אחרים  נפרדים  מתקנים  כ-179  בעוד  ישראל, 

השלישים הנותרים. 
פעולתם  וולונטרי,  בסיס  על  לאפשר,  היא  הרפורמה  מטרת 
טיפול  ומתקני  הביוב  הולכת  את  שיכללו  מרחביים  גופים  של 
שיחסוך  באופן  באזור  ותאגידים  רשויות  המשמשים  השפכים 
תוגדר  כך  לשם  התשתיות.  והקמת  התכנון  את  וייעל  עלויות 
חלוקה של שטחי המדינה לכעשרה מרחבי ביוב, אשר בכל אחד 
בתשתיות  טיפול  על  אחראית  שתהיה  ביוב  חברת  תפעל  מהם 
הביוב האזוריות. תשתיות אזוריות יכללו קווים אזוריים, קווים 
יותר  המשרתים  קווים  או  היישוב  לתחומי  מחוץ  העוברים 
יוגדר  אזור  בכל  טיהור שפכים.  ומתקני  מרשות מקומית אחת, 
גוף קיים )תאגיד מים וביוב או איגוד ערים( או שתוקם חברה 

ייעודית לכך.
בתחום  הצעה  השרים  ועדת  ממליצה  האחרונה  בהצעה 
מיסוי הקיבוצים. כיום, אופן מיסוי הקיבוצים וחיוב הקיבוצים 
חברי  בין  והפלייה  עיוות  מנציח  הלאומי  לביטוח  בהפרשות 
מס  תשלומי  הכוללים  המדינה  תושבי  שאר  לבין  הקיבוצים 
חברי  מצב  את  משווה  ההצעה  מופחתים.  לאומי  וביטוח 
הקיבוצים לכלל תושבי המדינה, ומביאה למצב בו חברי הקיבוץ 
בישראל.  אחר  אדם  כל  כמו  לאומי  ביטוח  דמי  וישלמו  ימוסו 
תיקון זה, צפוי להגדיל את הכנסות המדינה ממסים ומתשלומי 

הביטוח הלאומי בכ- 500 מיליוני ש"ח בשנה.
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צרכנות 

רצופה  תשע"ז  לשנת  הדרך 
חדשני,  מדהים,  במגוון 
נעליים  של  ונוח  יפהפה 
בואו  קרוקס&מור.  מבית 

ימין.  ברגל  תשע"ז  את  להתחיל  אתם  גם 
אתם מוזמנים לאחת מרשת החנויות להתרשם מהמגוון 
המיוחד של נעליים חגיגיות ויומיומיות לכל בני המשפחה. 
לקראת עונת החגים התחדשו במיטב הסגנונות העונים 
מחומר   המיוצר  אמיתי,  קרוקס  נעלי  לצד  טעם.  לכל 
הקרוסלייט  - CROSLITE TM - על תכונותיו המיוחדות 
חגיגית  קולקציה  למצוא  תוכלו  לחיקוי,  ניתנות  שלא 
סתיו  נעלי  לחג,  נעליים  של  במיוחד,  מרהיבה  חדשה 
חורף  מקולקציית  מגפונים  להפציע,  המתחילים  וחורף 

2017 מרהיבים ביופיים, נעלי בית ועוד.

בשורה לקוסמטיקאיות

הימים הנוראים בפתח, כל 
בימים  אוסף  ואחד  אחד 
יום  לקראת  זכויות  אלו 
מזמינה  ישראכרט  הדין. 
לך  מגיע  תכנית  חברי  את 
הטבות  תכנית   - יותר!! 
ייחודית המותאמת לציבור 
ליוזמת  להצטרף  החרדי, 
ולהעביר  לטובה'  'עיגול 

תרומותיהם לפי בחירתם, לעמותות וארגוני חסד. 
לתרום  המאפשרת  יוזמה  היא  לטובה',  'עיגול 
מקבוצת  אשראי  כרטיס  באמצעות  רכישה  בכל 
ישראכרט. בהצטרפות ליוזמה, בכל קנייה בכרטיס 
הקרוב  לשקל  הקנייה  סכום  יעוגל  האשראי, 
לפי  לעמותות  במלואן  ייתרמו  שיעוגלו,  והאגורות 
ב  קניתם  לדוגמא:  בחירתו האישית של הלקוח.   
– 78.60 ₪, הסכום יעוגל ל- 79 ₪ וכך תרמתם 40 
ליעדי  מועברים  התרומות  מכספי   100% אגורות. 
התרומה הנבחרים. ממוצע התרומה החודשי הינו 
כ- 4 ₪ לחודש לתורם. לפרטים והצטרפות *6360

מרככי כביסה בבישום עוצמתי   

לגברים המחפשים לוק מחויט, מציעה רשת 
פיט  ורגולר  סליפ  בגזרות  חליפות  פולגת 
בצבעי בסיס כמו אפור, אינדיגו ושחור בשילוב 
עדינה  בטקסטורה  מכופתרות  חולצות 
ומינימליסטית, הנותנת נגיעה של ברק ייחודי 
לחולצה המכופתרת הרגילה. המראה החדש 
חליפה  של  לקלאסיקה  בחזרה  מאופיין  לחג 
לבנה. נדמה  מכופתרת  חולצה  עם  אפורה 
ברוב  אך  תמיד,  שם  היה  הזה  המראה  כי 
לטובת  הנ"ל  המראה  את  זנחנו  השילובים 
עם  ללכת  חייבים  לא  והשחור.  כהה  הכחול 
נעליים  עם  המראה  את  לשלב  וניתן  עניבה 

בצבע חום לקבלת מראה קליל 
חולצת  מחירים:  טווח  יותר. 
אריג: 259.90-359.90 מעילים: 
פולו:  חולצת   459.90-2490.00
סוודרים+   249.90-329.90
מכנס   239.90-499.90 סריג: 
 379.90-699.90 נלווה: 

חליפות: 790.90-1690.00

שכתבה  חבר",  רוצה  "אני  בספר 
דוד  שירה,  את  נכיר  בנדיקט,  דבורה 
המתמודדים  אחים  שלושה  ותמר, 
הספר  במהלך  חברתיות.  בסיטואציות 
חברתיות  מיומנויות  הילדים  רוכשים 
לומדים  הם  השאר  בין  ומגוונות.  רבות 
ליצור  חברתיים,  קשיים  עם  להתמודד 

חברתית,  חרדה  על  להתגבר  חברים,  עם  קשרים 
עם  יחד  ועוד.  הכעס  את  לשחרר  לחבר,  לסלוח 
ילדכם ארגז כלים  גם  ירכוש  גיבורי הספר  שלושת 
בנדיקט,  דבורה  בחברה.  נכונה  להתמודדות  מגוון 
מעבירה  ספרים.  ומאיירת  ציירת  סופרת,  אמנית, 
בתרפיה  ועוסקת  הארץ  ברחבי  ציור  סדנאות 

באמנות. 

"ֲאִני רֹוֶצה ָחֵבר" 
)יום  אתמול  אישר  דיסקונט  בנק  דירקטוריון 
הבנק  שהנהלת  לאחר  התייעלות,  תוכנית  ג'(, 
המפקחת  במכתב  האמור  ליישום  חלופות  בחנה 
של  התפעולית  ההתייעלות  בדבר  הבנקים  על 
עקרוני  אישור  קבלת  ולאחר  הבנקאית,  המערכת 
ההתייעלות  תוכנית  הבנקים.  על  מהפיקוח 
פרישה  לצד  מוקדמת,  פרישה  כוללת  שאושרה, 
העובדים  מצבת  לצמצום  להוביל  וצפויה  טבעית, 
השנים  בחמש  נוספים,  עובדים  בכ-1,000 
התוכנית  של  משמעותית  הרחבה  זו  הקרובות. 
 ,2014 באוגוסט  הבנק  שהציג  האסטרטגית 
מצבת  הקטנת  על  השאר,  בין  הוחלט  במסגרתה 
סוף  עד  עובדים   1000 מ-  בלמעלה  האדם,  כח 

.2019

1,000 עובדים יפרשו 

חברת סנו, החברה הישראלית המובילה את קטגוריית מרככי 
מקסימה,  סנו  סדרת  עם   ,2016 לשנת  בישראל  הכביסה 
 ,inspirations מקסימה  סנו  את  ומשיקה  לחדש  ממשיכה 
את  המעוררים  ניחוחות  בהשראת  כביסה  מרככי  סדרת 
הסדרה  זמן.  לאורך  הנשאר  עוצמתי  בבישום  החושים 
ידי  על  פותחו  אשר  חדשים  ניחוחות  שני  כוללת  החדשה 
מומחי בישום בינלאומיים: soft silk בהשראת ניחוח מפנק 
כביסה  ומרכך  מלטף  ומשי  אביבית  רוח  השקד,  פריחת  של 
בוקר,  בריזת  של  מרענן  ניחוח  בהשראת   Blue Blossom
מים קרירים ופרחי אביב כחולים. המרככים מגיעים באריזות 
פרחים  עם  כהה  כחול  של  בצבעוניות  חדשות  קונספט 
ליטר  באריזת  מגיע  מרוכז  סופר  בהתאמה.  ותכולים  ורודים 

המספיקה לעד 40 כביסות.

מתחילים את תשע"ז ברגל ימין

הקימו  ברק  בני  במרחב  בריאות  שירותי  במכבי 
במרכז  הילד".  "עולם   – וייחודי  חדשני  פרוייקט 
ברפואת  רפואה  שירותי  של  ענק  מגוון  החדש 
המרכז  בע"ה  יפתח  הקרוב  שני  וביום  הילדים. 
ואישי  רבנים  בהשתתפות  מיוחד  באירוע  החדש 
מציין  ברגנר  איתן  ד"ר  הרפואי  המנהל  ציבור. 
הרפואי  במרכז  הנמצא  החדש  הילד"   "עולם  כי 
שברחוב כהנמן, מתוכנן מתוך מחשבה ומנקודת 
הטיפולים  כל  העיניים.  בגובה  הילד,  של  הראות 
מבוצעים  באווירה נעימה, נינוחה, משובבת נפש, 
מרגיעה ומפוגגת פחדים. ראש מחוז המרכז הגב' 
סדר  את  להוביל  ממשיכה  "מכבי  חסיד:  דבורה 
המרכז  את  ומשיקה  ברק  בבני  הבריאותי  היום 
הגדול לרפואת הילדים -  פרוייקט ייחודי וחדשני"

טעם  משיק  ג'אמפ  הקלים  המשקאות  מותג 
הטעם  "לימונדה".  במיוחד  ומרענן  קיצי  חדש, 
החדש מיוצר מפירות ומכיל כ- 15% אחוזי פרי. 
בטמפו:  ג'אמפ  מותג  מנהל  באלי  מולי  לדברי 
שמחים  אנו  ג'אמפ  המותג  מרענון  "כחלק 
להשיק טעם קיצי ומרענן. אנו בטוחים כי הצרכן 

ייהנה  הישראלי 
מהטעם החדש". את 
ג'אמפ  המותג  מוצרי 
ניתן להשיג ברשתות 
ובמרבית  השיווק 
ברחבי  החנויות 
הארץ במחיר של כ- 

5 ₪ לבקבוק. 

טעם חדש: לימונדה 

האופנה  רשת 
'רנואר'  המובילה 
ה  כ י ש מ מ
להפתיע, ומשיקה 
סתיו- קולקציית 

חורף עוצרת נשימה, 
מרהיבים  בגוונים 

ות  ר ז ג ב ו
ת  ו מ א ת ו מ ה
הדתי- למגזר 

שצנוע  המוכיחה  חרדי, 
בחדשנות  באופנה,  מובילה  'רנואר'  יפה.  זה 
החגיגית  וברוח  במיוחד.  טוב  בטעם  ובאיכות, 
הנפלאים,  הצבעים  חוגגים  תשרי  חגי  של 
תוכלו  שלא  מדהימים  ואביזרים  מעצבים שמלות 

להשאר אדישים אליהם. 

רנואר מלבישה אותך לחגים

ילדי  בין הזמנים האחרונה לא ישכחו  את חופשת 
המתנ"ס  שקירות  מה  את  רב.  זמן  למשך  רכסים 
והבריכה לא יכלו להביע במילים, אמרו ילדי רכסים 
מים  בפעילות  הנאה  של  לשעות  שזכו  והוריהם 
מצאה  אשר  'כללית',  של  הקיץ  במבצע  ייחודית 
אורח  ללקוחות  להקנות  ומהנה  ייחודית  דרך 
תחת  גופנית.  פעילות  של  וחשיבותה  בריא  חיים 
הסיסמה "חותרים קדימה" הוזמנו לקוחות 'כללית' 
העירונית  בבריכה  פעילות  ימי  לחגוג  ברכסים, 
הייתה  הפעילות  בימי  ההשתתפות  ברכסים. 
חיכתה  לבריכה  המשתתפים  הגיעו  וכאשר  חינם, 
מגוונות  ופעילויות  במינה  מיוחדת  הפתעה  להם 
שיעור  העבירו  כושר  מדריכי  לקבוצה,  בהתאמה 
אירובי מים מדריכי כושר העבירו שיעור אירובי מים 
בארבעת  השתתפו  איש  מ-1000  למעלה  ועוד. 

האירועים.

המוצרים לשנה מעולה ומתוקה

בריאות  שירותי  במכבי 
עילית  מודיעין  מרחב 
נרחבת  פעילות  קיימת 
של  והתרחבות  להתפתחות 
במרכזים  הרפואה  שירותי 
שכונות  בכל  הרפואיים 
ולשפר  לייעל  העיר על מנת 
למען  הרפואי  השירות  את 
תושבי המרחב תוך התאמה 

השתתפה  מכבי  חייהם.  ואורח  לתרבותם  מלאה 
בפעילות קידום בריאות בכנס לנשות קרלין בשכונת 
החדשה  השכונה  התפתחות  עם  יחד  פארק.  גרין 
מתפתחים גם שירותי הרפואה הכוללים: מרכז רפואי 

עם חדר אחיות וטיפת חלב. 

מרחיבים את שירותי הרפואה 
לפני כ-3 שנים הוקם המרכז החרדי לקוסמטיקה 
לציבור  מענה  לתת  במטרה  מקצועית, 
והדתיות על  הקוסמטיקאיות והמטפלות החרדיות 
בתחילתו  ששכן  המרכז  והצניעות.  הקודש  טהרת 
 152 ז'בוטינסקי  לרחוב  עבור  הראשונים  ברחוב 
בבני ברק ומשרת את כלל האוכלוסיות והמגזרים. 

מדהים  מבצע  החגים  לקראת 
בכ- נמוכה  שעלותם  קיטים  על 

 6 ישנם  המלא.  מהמחיר   30%
להבהרת  שמן,  לעור  קיטים:  סוגי 
כתמים, מתיחת פנים מיידית, לעור 
ויבש  מבוגר  לעור  ואדמומי,  רגיש 

וקיט לטיפול פנים. 

'מעגלים לטובה' 
"מלוחים  מבצע 
מזמין  וזוכים" 
ליהנות  אתכם 
החטיפים  ממגוון 
האהובים  המלוחים 
מקבוצת  עלית  של 
 : ס ו א ר ט ש
ס,  פ י ' צ ו פ ת
צ'יטוס  דוריטוס, 
ולהיכנס  ושוש 
משוכללים  אופניים  זוגות  עשרות  על  להגרלה 
לעשות  שעליכם  כל  מתנה.  יוקרתיות  ומצלמות 
הוא לקנות ממגוון החטיפים המלוחים, לגזור את 
הלוגו הנמצא בגב האריזה, למלא את הריבועים 
להכניס  בעיתונים,  המתפרסמות  שבמודעות 
שלכם  האישיים  הפרטים  בצירוף  למעטפה 
הנמצאות  המבצע  מתיבות  לאחת  ולשלשל 
ל-  לשלוח  או  ובנים'  אבות  מחסני  'רשת  בסניפי 
התאריכים  בין  מתקיים  המבצע  ב"ב.   2646 ת.ד. 

י"ט אלול  ועד ר"ח חשוון )22.09.16-01.11.16(

אולי אתם תזכו באופניים או במצלמה? 

של  הרבות  והשעות  העומס  של  הכבד  המחיר  את 
שלך.  הרגליים  כפות  משלמות  הרגליים,  על  עמידה 
הרגל,  בכף  יבש  עור  הופעת  היא  השכיחה  התוצאה 
עם  כואבים.  סדקים  גם  יותר-  יופיעו  חמור  ובמצב 
גבישי  בראשה  אשר  שול,  של  החשמלית  הפצירה 
מכף  הקשה  העור  את  להסיר  תוכלו  אמיתי,  יהלום 
הרגל בקלות ובנעימות. לבחירתכם מציעה שול: פצירה 
הרגל  כשכף  יבש  בעור  לטיפול  המיועדת  חשמלית 
יבשה, ופצירה חשמלית המיועדת לשימוש על עור רטוב 
או יבש. הפצירות יסירו את העור 
הקשה מכף הרגל בעדינות רבה 
לכאב  לגרום  או  לפצוע  מבלי 
שלכן  הרגליים  לכפות  ויעניקו 

מראה בריא ומטופח. 

רגליים בריאות בחג

עלית מקבוצת שטראוס משיקה לראשונה טעם 
חדש לטורטית וגם לטעמי במהדורת חג. החודש 
וחגיגית  מוגבלת  במהדורה  הטעמים  שני  יושקו 
במיוחד, טעמי וטורטית, מותגים מובילים ואהובים, 
חטיפי  תחום  מנהלת  שקד,  שירה  לבן.  מצופים 
לחדש  מנת  על  פועלים  אנו  שנה  "בכל  שוקולד: 
מפתיעים  וטעמים  השקות  עם  החטיפים  בעולם 
לצאת  החלטנו  השנה  האהובים.  למותגים 
במהדורה חגיגית לטעמי וטורטית בלבן. 
קיומה  שנות  ב-40  לראשונה 
לגוון  החלטנו  טורטית  של 
ולהציע ללקוחותינו בנוסף 
והאהוב  הנוסטלגי  לטעם 
טורטית   - חדש  טעם  גם 

בלבן".

לראשונה: טעם חדש לטורטית
הדתית  למשפחה  מיוחד  במבצע  יוצאת  פיג'ו 
שבמבצע   2016 משפחתית   301 פיג'ו  והחרדית: 
ל-48  לחודש  ש"ח   690 רק   – נשימה  עוצר  במחיר 
חודשים וכל הטיפולים על חשבון פיג'ו למשך שלוש 
 4 מרווחת  משפחתית  מכונית  היא   301 פ'יגו  שנים. 
ביצועים  ובעלת  עוצמתית  ואיכות,  נוחות  של  דלתות 
וגיר  סוס  כוח  ו-115  ליטר   1.6 מנוע  עם  מקסימליים 
AISIAN 6 הילוכים חסכוני בדלק המשפר את ביצועי 
להגבלת  ומערכת  שיוט  בקרת   301 לפיג'ו  המנוע. 
בטיחות  מערכת  דרך,  מחשב  הנסיעה,  מהירות 

טובה.  כביש  ואחיזת  אקטיבית 
פנימי  חלל  עם  מעוצבת 

גימור  ברמת  נרחב 
גבוהה ותא מטען גדול 

במיוחד – 507 ליטר. 

פיג'ו משפחתית: רק 690 ₪ 
מותג  פריגת, 
ת  ו א ק ש מ
המוביל  הפרי 
שמח  בישראל, 
במיוחד  להגיש 

השנה  לקראת 
מגוון  את  החדשה 

בטעמי  הקלים  המשקאות 
המתאימים  מרעננים  פירות 
החג.  לשולחן  במיוחד 

וחגי  השנה  ראש  לקראת 
ליהנות  הצרכנים  את  מזמין  פריגת  הבעל"ט,  תשרי 
ולהעשיר את שולחן החג עם מבחר טעמי הפירות של 
המשקאות הקלים: תפוחים, תפוזים, ענבים, אשכוליות, 
משמרים  חומרים  ללא  כאמור  כולם  ועוד,  לימונענע 

ובהשגחת הרב לנדא שליט"א. 

מגוון משקאות קלים לראש השנה

במשקאות  להתהדר  החג  שולחן  יכול  השנה 
טרופיים  בניחוחות  פלוס  טריפ  של  הקלים 
ואקזוטיים ובטעם מטריף. אבראו, רוקח הטעמים 
של טריפ מברזיל, יצר את המשקאות החדשים 
ואקזוטיים  טרופיים  בפירות  שימוש  תוך 
העסיסיים ביותר הגדלים בברזיל מהם מכינים 
את המיצים הטובים בעולם. המשקאות כוללים 
רכיבי פרי טבעי מהטובים ביותר מברזיל ודרום 
אפריקה. סדרת משקאות טריפ פלוס החדשה 
בחמישה  קלים  משקאות  זה  בשלב  כוללת 
תות-בננה  אפרסק,  מנגו,  תפוזים,  טעמים: 

וענבים. כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

שולחן חג מושלם 

טעמי  שדרוג  במהלך  לאחרונה  יצאה  שטראוס  מחלבת 
המחיר.  הוזלת  תוך  'דנונה',  של  האהובים  היוגורטים 
בראשות  מהדרין  בד"ץ  של  מהודרת  בכשרות  היוגורט 
הגר"א רובין שליט"א, מכיל שפע של רכיבי תזונה: חיידקים 
ולתפקוד  לבריאות  התורמים  וסידן  חלבון  פרוביוטיים, 
שטראוס:  מחלבות  מנכ"ל  איצקין  אלי  הגוף.  של  תקין 
"המגמה שלנו היא להוסיף בעתיד מוצרים נוספים למהלך 
ולפנק  ליהנות  לעצמכם  תרשו  אז  המחירים".  הפחתת 
 3 פרי  דנונה  ביוגורט  המשפחה,  ובני  האורחים  כל  את 
אחוז, במרקם עשיר ומפנק ובמגוון טעמים נפלאים: תות, 

אפרסק, פירות יער, אננס וקוקוס.

הטעם דנונה – המחיר דבש
בפתח,  השנה  ראש 
המשפחה  כל 
שולחן  סביב  תתכנס 
החג,  בסימני  עמוס 
רגע  בית.  של  בטעמים 
רצון'  ה'יהי  אמירת  לפני 
ש"נהיה לראש...", מומלץ שלצידו של הדג 
בטעם  האהוב,  החזרת  סלט  יהיה  המסורתי, 
כמותג  הידוע  אחלה,   אחלה.  של  הביתי 
המוביל  המותג  והינו  בחדשנות  מוביל 
וממשיך  לרגע  נח  לא  החרדי*,  במגזר 
להביא מוצרים משופרים והשקות יוצאות 

דופן בקטגוריית סלטים ארוזים ביתיים.

מציע  החדשה,  השנה  לקראת 
ותוכניות  הלוואות  מגוון  מרכנתיל 
הנטל  על  להקל  מימון במטרה 

ההלוואות  זו.  בתקופה  הגוברות  ההוצאות  שיוצרות 
שקלים  אלף   100 של  לסך  עד  הן  מרכנתיל  שמציע 
ותינתנה בתנאים ובהחזרים נוחים תוך התאמה מלאה 
לצרכי הלקוח והתחשבות ביכולותיו הכספיות ובכושר 
ואחראי  למנכ"ל  בכיר  עוזר  מימון,  דודי  שלו.  ההחזר 
היטב  ומכירים  חווים  "כולנו  הקמעונאית:  החטיבה  על 
את ה"פיקים" בהוצאות שמגיעים בתקופה זו העתירה 
ההיערכות  וכמובן  משפחתיים  באירועים  בשמחות, 
לחגי תשרי העומדים בפתח. ולכן, בכדי להימנע מעול 
הלוואות  מגוון  באמצעות  פתרון  מציעים  אנו  ומדאגה 
ההלוואות  אטרקטיביים.  ובתנאים  משתנים  בסכומים 
ניתנות בפריסה נוחה ורחבה כך שלא ייווצר עומס על 

תזרים משק הבית גם בעתיד"

הלוואות לחגים

על  שמח  הפועלים  "בנק 
שותף  להיות  ההזדמנות 
המודעות  לקידום  במהלך 

וכלים  ידע  מתן  נכונה.  פיננסית  להתנהלות  הציבור  של 
להתנהלות פיננסית נכונה מסייעים ללקוחות באופן אישי 
- ולצמיחת המשק כולו". כך אמרו יו"ר בנק הפועלים, יאיר 
סרוסי, ומנכ"ל הבנק אריק פינטו, בביקור שערכו בסניף 
הבנק, במסגרת פעילות "שבוע מודעות פיננסית" שנערך 
שבו  פיננסית",  מודעות  "שבוע  הבנקאית.  במערכת 
והמערכת  איגוד הבנקים  שותפים הפיקוח על הבנקים, 
שנועד  טווח  ארוך  צרכני  ממהלך  חלק  הוא  הבנקאית, 
לחשיבות  הבנקים  לקוחות  של  המודעות  את  להגביר 
ידע  ולהעניק  מושכלת,  כלכלית  התנהלות  של  הרבה 

וכלים שיכולים לסייע להם בהתנהלות טובה יותר. 

שבוע מודעות פיננסית

אירועי בריאות ברכסים

קולקציית החג לגבר האלגנטי והמתוחכם

השותף המושלם לדג החגיגי

הגיעו  תינוקות  עשרות 
אימותיהן  בלוויית  השבוע, 
יעקב'  'אהל  למרפאת 
בטבריה, כדי לעבור בדיקה 

מהירה מאוד, קלה ונטולת כאב על מנת לוודא אם 
התינוק סובל מאנמיה. אנמיה היא שם כולל לכמה 
של  נמוכה  תכולה  הוא  לכולן  שהמשותף  מחלות 
המוגלובין בדם או חסר בתאי דם אדומים שיכולים 
ביותר  השכיחה  הסיבה  ההמוגלובין.  את  לשאת 
להתפתחות אנמיה בקרב ילדים היא חוסר בברזל. 
בגיל  לפתח  עלול  בברזל  ממחסור  הסובל  תינוק 
בעירנות  והריכוז,  הקשב  בכושר  ירידה  הילדות 
הבדיקות,  יום  הצלחת  לאור  בלימודים.  ובהישגים 
צפוי קיומו של יום בדיקות נוסף לאחר החגים, זאת 
לאור מאמציה של 'כללית' לטובת קידום הבריאות 

של לקוחותיה.

איתור אנמיה בטבריה

נפתח "עולם הילד" בב"ב

הסימנים  אכילת  ולרגל  תשרי  חודש  לקראת 
הנהוגה בראש השנה, מציג המותג 'מעולה' את 
טובה  לשנה  שלו,  המצוינת  המתוקים  סדרת 
ומתוקה: דבש טבעי מפרחי בר וסילאן – סירופ 
טבעי.   100% במיוחד  מובחר  טבעי  תמרים 
כוללת  'מעולה'  של  המתוקים  מוצרי  נבחרת 
סוכריות  של  שונים  בגדלים  אריזות  בנוסף 

שיהפכו  ועוד,  מרשמלו  עדשים, 
לחגיגה  ארוחה  או  נשנוש  כל 
על  ה'וי'  את  גדולה.חפשו  אחת 
גבי המוצרים, ותגלו עולם מופלא 
וכשרות  טעם  טריות,  איכות,  של 
רחב  מגוון  עם  יחד  מהודרת, 
ובעצם,   – מוצרים  של   ועשיר 
דורש.  שלך  שהמטבח  מה  כל 

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

יקבי ברקן, היקב הישראלי המעוטר ביותר 
מגיש: המתנה המושלמת לחגים שבפתח, 

מגוון יינות איכותיים שיפארו את שולחן 
החג: סופרייר קברנה סוביניון, סופרייר 

פטי ורדו, ספיישל 
רזרב שיראז, ריחן 

אסמבלאז', אלטיטיוד 
+ 585קברנה סוביניון, 

ריחן קברנה סוביניון 
ועוד

חברת "תבואות", המתמחה במוצרי מזון אורגניים 
וטבעיים, משיקה סדרת מוצרי קקאו נאים )לא 

קלויים( אורגניים – פולי קקאו שלמים אורגניים, 
פולי קקאו גרוסים אורגניים ואבקת קקאו אורגנית. 

בהשגחת בד"צ בעל"ז, מחיר: 28.90 ₪ ל- 200 גרם. 
להשיג ברשתות השיווק וחנויות טבע

טחנת הקמח 
הוותיקה "הטחנות 

הגדולות של א"י" 
בחיפה משיקה 

מוצר חדש בשוק 
הקמחים: "קמח 

לחם מלא 100%". 
מחיר: 8-7 ₪, 
כשרות: בד"צ 

העדה החרדית 
ירושלים

רשת קפה גרג משדרגת את עוגת הדבש עם 
תוספת חדשה: עוגה דבש בניחוח קינמון. עוגת 

ספוג אוורירית, 
קלילה, איכותית,  

עם שילובי טעמים 
עשירים של נס 

קפה, קינמון 
ומוסקט. מחיר: 38 
₪ משקל כ- 550 

גרם

לקראת 
חגי תשרי 

קונדיטוריית 
ברמן מפתיעה 

בטעמים 
חדשים: קרנץ' 

מרציפן שקדים 
ופאי תפוחים 

עשיר. בהשגחת 
בד"ץ העדה 

החרדית

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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"הנקל סוד" משיקה מותג בינלאומי חדש: 
 DYLON - DYES OF LONDON-
בגדים  לצביעת  צבעים  של  גוונים   7
וטקסטיל במכונת כביסה ביתית, לרענון 
לחידוש  שדהו,  הבגדים  צבעי  וחידוש 

צבע או לשינוי צבע. מחיר: 29.9 ₪ 

מסיר  מציעה   ECOVER  – אקובר 
גם  שמסלק  במיוחד  יעיל  כתמים 
צמחים,  על  המבוסס  קשים  כתמים 
וללא  פטרוכימיקלים  ללא  אקולוגי 
מזהמים. מחיר: 25-26 ₪  200 מ"ל. 
במהלך החגים: מבצע עד 20% הנחה

של  חדשה  בסידרה  "נירולין"  חברת 
לקראת  המושקת  טיפוח  ערכות 
אייג'ינג  אנטי  ערכות  החגים, 
פעילים,  בחומרים  רוויות  מהפכניות 
בעור  לעין  נראה  לשינוי  הגורמים 

הפנים, בפרק זמן קצר יחסית. 

מותגי  יבואנית  ישראל,  בוגבו 
ביורן  ובייבי  בייביזן  בוגבו,  הפרימיום 
לסמארטפון  חכם  מחזיק  משיקה 
לשדרוג חוויית הנסיעה בבוגבו. מחיר: 

150₪

ורדינון  השנה  ראש  לקראת 
עם  חדשה  בקולקציה  מתחדשת 
צעירים,  הדפסים  צבעוניות,  הרבה 
עיטורים  גיאומטריים,  הדפסים 

מרהיבים ועוד

ניין  הבינלאומי  האופנה  נעלי  מותג 
ווסט, משיק את קולקציית סתיו-חורף 
טרנדים  מספר  הכוללת   2016/17
 – מ  החל  קזואל  נעלי  מובילים.  

449.90 ₪ עד 599.90₪

Laline משיקה לקראת החגים את 
המהדורה המנצנצת-עשירה וזוהרת 
לקראת  בנוסף,   .Glitter Dreams
מגוון  הרשת  משיקה  השנה  ראש 
וגם   ₪  49.90 מ-  החל  חג  מארזי 

יוצאת במבצע חגיגי של 3 ב-99 ₪

דגמים  מתחדש:  האמבט  חדר 
בהדבקה  המוצרים  בסדרת  חדשים 
ללא קידוח של PLASSON -פרטים 
באתר. טווח מחירים:  61 ₪ )מתלה 
יחיד( 347- ₪ )סלסלה מלבנית שתי 

קומות( 

מוצרי  ניאופרם  מבית  בייביסיטר, 
של  מוגבלת  מהדורה  משיק  צריכה, 
דמויות  מגוון  עם  ומגבונים  חיתולים 
מוגבלת,  במהדורה  שישווקו  אימוג'י 
 24.90 ובמחיר של   5 ו   4+  ,4 במידות 
מגבוני  של  שלישייה  אריזות   .₪

בייביסיטר אימוג'י 11.90 ₪ 

בשיתוף  פיתוח  של  שנים  לאחר 
רופאי הרשת: סדרת מוצרים דרמו-
וטיפוח העור של  קוסמטיים לטיפול 
ישווקו  המוצרים  אסתטיקה.  כללית 
ניו- בסניפי  גם  למרפאות  במקביל 

פארם. טווח מחירים: 50-203 ₪ 

סודהסטרים  של  המשקאות  ברי 
במבצעים משתלמים לקראת החגים: 
בר POWER :495 ₪ )במקום 700 ₪( 
בר Source : 395 ₪ )במקום 495 ₪(. 
כולל שלישיית בקבוקים במהדורת חג 

מיוחדת בשווי של 49 ₪ במתנה. 

לרגל ראש השנה שוורץ קוסמטיקה 
לחג  טיפוח  מארזי  מציגים: 
מחיר:  ורימון.  בדבש  המועשרים 

 ₪ 32.90

מסדרת  המחליק  הקרם 
 LASIO מותג  של   HYPERSILK
המגן  תחליב  הינו  הפצה  סנס  מבית 
טיפול  של  הרגשה  מעניק  חום,  בפני 
יוקרתי ומשאיר שיער רך וזוהר. מחיר 

לצרכן: 139 ₪

מתנות לחג ברשת סולתם רדד. מתנות 
תבניות  הגשה,  כלי   :₪  100 עד 
 200 עד  מתנות  ועוד.  קוצץ  אפייה, 
וופל  מחבת  איכותית,  מחבת   :₪
ועוד.  פסטה  סיר  סכו"ם,  סט  בלגי, 
Cook & Store-שלושה  בתמונה:  
אחד של  מקום  שתופסים   סירים 

ולפעוטות  לילדים  הנעליים  רשת 
מבצע  משיקה   nimrod&more
שני  זוג  החגים:  לקראת  מיוחד 
עד  בתוקף  בלבד.   ₪ ב-79.9 

ה-30.9.16 או עד גמר המלאי

בישראל  הקוסמטיקה  רשת  אפריל, 
הבושם  את  בבלעדיות  להשיק  גאה 
 HERMES: מבית  לאישה  החדש 
יוצא  בשילוב   Galop d’Hermes

דופן של ורד ועור

לנשים  מתנות  מציעים  בפיליפס 
מייבש  לדוגמא:  לחגים.  ולגברים 
 PRO   מסדרת HPS920 שיער- דגם
במחסני  להשיג   ₪  549 במחיר: 

חשמל, שקם ובחנויות המובחרות

עפרונות  בארבעה  מתחדשת  קרליין 
נטול  חידוד,  עם  חדשים  שפתיים 
חומרי  וללא  אלרגני  היפו  פראבנים, 
 ₪  54.90 מחיר:  טלק.  או  בישום 

)מבצע: 19.90₪(

המותג 'מעולה' לא מפסיק לחדש: בימים האחרונים 
עם  'מעולה'  של  השימורים  מוצרי  סדרת  הושקה 
וטעימים.  איכותיים  ססגוניים,  ירקות  סוגי  מבחר 
המוצרים  את  כוללות  החדשה  השימורים  סדרת 
הבאים: אפונת גינה, אפונת גינה וגזר, שעועית לבנה, 
ועוד.  חומוס  גרעיני  קל,  תירס  גרעיני  תירס,  גרעיני 
קופסאות השימורים עצמן משולבים בפותחן צמוד, 
לפתיחה קלה ונוחה. כשרות: בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים.

הושקה סדרת שימורי ירקות חדשה

ה'שנה  לאיחולי  ממתינים  כבר  בחו"ל  יקירכם 
טובה' המסורתיים? השנה, עם 014 בזק בינלאומי 
ליהנות משיחות לחו"ל עם הקרובים  יכולים  אתם 
בזק   014 במיוחד.  משתלם  במחיר  והחברים 
ייעודי למגזר החרדי של  בינלאומי, משיקה מבצע 
לדבר  שתוכלו  כדי  מוזל,  במחיר  לחו"ל  שיחות 
לדבר  תוכלו  המבצע,  במסגרת  הפסקה.  ללא 
שלם  חודש  במשך  הברית  בארצות  יקירכם  עם 
בעלות של רק 4 אגורות לדקה ללא הגבלה, בחיוג 

בינלאומי.  בזק  של   014 הקידומת 
המחיר  מן  ליהנות  מנת  על 

מגוון  עוד  ולקבל  המיוחד 
ליצור  יש  חיוג,  חבילות 
 014 מוקד  עם  קשר 
בטלפון  בינלאומי  בזק 
ניתן   .1-800-076-777
למבצע  להירשם 
ה-23.10.2016  עד 

וליהנות ממנו במשך חודש מיום 
הרישום.

שיחה לארה"ב ב-4 אגורות לדקה 

אבקת  קפסולות  סנו:  מבית  מנצח  מוצר  עוד 
'סנו  הכביסה  אבקות  מסדרת  מרוכזת  כביסה 
 .ACTIVE POWDER CAPS  - מקסימה' 
המכילות  מסיסות  קפסולות   40 החדש  במארז 
פעיל  חמצן  בתוספת  מרוכזת,  כביסה  אבקת 
קשים.  כתמים  ומפרק  הסיב  לעומק  החודר 
ונוח  מהיר  לשימוש 
מתאים  במיוחד, 
מכונות  סוגי  לכל 
אריזה  הכביסה, 
מתאימה  חסכונית, 

לעד 40 כביסות. 

קפסולות אבקת כביסה מרוכזת

נזילה מהגג? עכשיו  סובלים מבעיות 
של  דליפה  שלום.  להן  לומר  הזמן 
סיבות,  ממספר  להיגרם  יכולה  מים 
כמו: שיפועים לא נכונים, פתחי ניקוז 
ברצפת  פגיעות  או  סדקים  סתומים, 
הגג. כל אלו עשויים לגרום להצטברות 
לחלחול  המובילים  בגג  עומדים  מים 
ברטיבות  המתבטאת  ונזילה  מים 

בתקרה מתחת. הסתיו זהו הזמן הטוב ביותר לוודא שהגג 
מוכן לחורף ועכשיו תוכלו לעשות זאת עם "אקווה גארד" 
לאיטום גגות. בימים אלו משיקה נירלט את "אקווה גארד", 
ציפוי גמיש חד רכיבי פוליאוריתני. המוצר הינו על-בסיס 
מים ולכן ידידותי למשתמש ובעל כושר כיסוי גבוה )כ-1.5 
ק"ג למ"ר ביישום של 2 שכבות(. את האקווה גארד ניתן 
ליישם על גגות ביטומן, יריעות ביטומניות ובטון. האקווה 
ליישום עצמי  ונוח  וחומר קל  גארד עמיד במים עומדים 

באמצעות רולר.

אל תיתנו לחורף להפתיע אתכם

שנת הלימודים הרביעית מביאה עמה פריחה ורעננות 
של לימודים חדשים ומאתגרים. תחת המותג 'פרנסה 
 - יבנה  בגן  החרדי  בקמפוס  מציעים   נשמה'  עם 
אשקלון  האקדמית  המכללה  של  החרדית  השלוחה 
המבוקשים  במקצועות  לימוד  מסלולי  של  שורה   -
המחשב  מדעי  וניהול,  כלכלה  החרדי:  בציבור  ביותר 
ועבודה סוציאלית, לצד מכינות קדם אקדמיות ומכינות 
הקמפוס  מנהל  מרסיאנו  צביקה   .30+ לבני  מקוצרות 

שעבודה  "מתברר  כי  אומר  החרדי 
המבוקש  המקצוע  הוא  סוציאלית 
והוא  החרדי  העבודה  בשוק  ביותר 
בבעיות  לטיפול  מיומנות  מקנה 
אלו  בימים  חברתיים".  וקשיים 

מסתיים הרישום למקצוע זה.

הסבה לעבודה סוציאלית לאקדמאיים

ושבתות  שבפתח  החגים 
שמגיעות  והחורף  הסתיו 
לחדש  מזכירים  אוטוטו 
החגיגית  הקולקציה  את 
ב-  ולילדות.  לילדים 
Keds Kidsמציעים 
קולקציה חגיגית באמת, 
כל  עם  ולילדות  לילדים 
הבגדים להם אתם זקוקים 
למצוא  יוכלו  בנים  בחגים. 
או  מחוטיים  מכנסים  ומעוצבות,  אופנתיות  נעלים 
חליפות  קלילות,  או  מכופתרות  חולצות  קלילים, 
ונעליים במגוון רחב של עיצובים. בנות יוכלו למצוא 
חצאיות, שמלות, חולצות, סרפנים ונעליים במבחר 

סגנונות. 

לחגים מיוחדים באמת

סנו, ענקית מוצרי הניקיון, מציגה את סנו ספארק 
הייחודיות  הטבליות   .All in 1 למדיח  טבליות 
הן  אחד:  בתכשיר  פעולות  מגוון  מציעות  למדיח 
ביעילות, מסירות  מזון  מבטיחות הסרת שאריות 
לכלוך מכל הסוגים: שומנים, לכלוך שרוף, כתמי 
עוצמתית של הכלים.  ומצטיינות בהברקה  קפה 
מגינות על סכו"ם וכלי מתכת מאיכול, מגינות על 
לייבוש  ועוזרות  הברק  על  שומרות  זכוכית,  כלי 

הכלים.  על  סימנים  ללא 
הצטברות  מונעות  הן 
אבנית, מרככות את המים 
הכלים  מדיח  על  ומגינות 
את  ואבנית.  קורוזיה  מפני 
 All in המדיח  טבליות 
ניתן  ספארק  סנו  של   1
 30 של  באריזות  להשיג 

ושל 70 טבליות.

לניקיון עוצמתי ולהברקה מושלמת

מחמאות  לקבל  רוצה 
החולצות  על  מהשוויגער 
והילדים?  הבעל  של  הבוהקות 
החובה  מוצר  את  את  הכירי 
קליה  וניש  בעלבוסטע:  לכל 
באמצעות  לבנה.  לכביסה  גולד 
גולד  קליה  וניש  אבקת  הוספת 
לכל מכונה של הכביסה הלבנה, 

תיהני מתוצאות של כביסה לבנה 
די  לומר  תוכלי  מהיום,  יותר!  דרגות  ב-3  יותר  
בגדים  המאפיין  האפרורי  ולגוון  הכבסים  לדהיית 
הכביסה  מהיום-  רבות.  כביסות  שעברו  לבנים 
ניתן  דרגות.  ב-3  יותר  ולבנה  בוהקת  תהיה  שלך 

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות הנבחרות

כביסה לבנה יותר ב-3 דרגות

איפור עמיד לכל החג
הכנסת,  בית  שופר,  תקיעות  בפתח,  החגים 
מתארחת אצל השוויגער, מארחים את המשפחה. 
ואנחנו רוצות להיראות במיטבנו, ולא להישאר כבר 

של  זכר  ללא  החג.  של  הראשון  ביום 
איפור על הפנים. לא עוד. עם מייקאפ 
 Pure Double Wear, שפתון עמיד 
המוצרים  ושאר   ,Color Envy

 – נכון  תתאפרי  איתם  העמידים 
יבטיחו לך איפור יפה ועמיד לאורך 
מנהלת  גוטליב,  שרון  החג.  כל 
ישראל  לאודר  אסתי  הדרכה, 
במוצרי  שימוש  על  לנו  ממליצה 
איפור עמידים בכל תנאי מזג האוויר 

של אסתי לאודר .

ללימודים  חזרו  הילדים 
הכריך  חזר  גם  ואיתם 
בישראל:  ביותר  האהוב 

"השחר  ממרח  עם  כריך 
ילדים  של  דורות  העולה". 
הטעם  על  גדלו  ומבוגרים 
טעם  והמוכר,  המופלא 
שאי  ילדות  של  מתוק 
אפשר לשכוח. שנה חדשה 

תיכף נכנסת ואיתה גם ההכנות המרובות לחג. החיפוש 
ניחוחות  עולים  בית  ומכל  החל  חדשים  מתכונים  אחר 
המותג  העולה",  "השחר  וקינוחים.  אפייה  של  מתוקים 
מתאים  בישראל,  בית  בכל  הנמצא  והאהוב  המוכר 
"השחר  הפרווה  ממרח  וקינוחים.  לעוגות  במיוחד 
העולה", הוא פיתרון מצוין לשילובים מעניינים ומקוריים 
רבים  והמהודר.  המשפחתי  החג  שולחן  את  שיפארו 
מהקונדיטורים המובילים בישראל משתמשים בממרח 
למאפים שלהם. בכשרות בד"ץ העדה החרדית לימות 

השנה.

מתחילים שנה מתוקה 

 

אצות SEAKURA בקוביות קפואות 
המוכנות לשימוש כתוספת. הן עשירות 

בסיבים תזונתיים, מצטיינות בערכי 
המגנזיום שלהן ומכילות מגוון  ויטמינים, 

מינרלים ואנטיאוקסידנטים. מחיר: 29.9 ₪ 
כשרות: מעלה 

יוסף כשר 
למהדרין

 

לקראת החגים, פפסי מקס יוצא 
במבצע אטרקטיבי ומשתלם 
במיוחד: מארז משפחתי של 

שמיניית 
בקבוקי ליטר 

וחצי של 
פפסי מקס 

יימכר במחיר 
שישייה

חברת כרמית ממתקים נכנסת לראשונה 
לקטגוריית המלוחים ומשיקה: טרליני- מיני 
כעכים איטלקיים עפ"י מתכון ביתי מסורתי 

בטעמים: קלאסי, קמח מלא, רוטב פיצה, תפו"א 
ורוזמרין, 

בצל וזיתים, 
שום וצ'ילי- 

פיקנטי. 
כשר 

פרווה, הרב 
וועסטהיים

לכבוד השנה החדשה, מאפה נאמן משיקה 
קולקציה עשירה, חגיגית ומפתיעה. לדוגמא:  

צפיחית בדבש- עוגת דבש אפויה, קרם 
שוקולד לבן, שקדים, אגוזים וגרעיני דלעת 

מקורמלים. מחיר: 49 ₪ 

לרגל חגי תשרי "כרמית" ממתקים 
מרחיבה את סדרת הוופלים 

המצופים "אגו" עם אצבעות וופל 
במילוי בטעם קרם שקדים ובציפוי 
שוקולד חלב ואצבעות וופל במילוי 
קרם בטעם קוקוס ובציפוי שוקולד 

לבן, ואת סדרת "מיקסים" עם 
אשכולות קורנפלקס, 
שוקולד חלב ונגיעות 

דבש ופצפוצי אורז, 
שוקולד לבן וקוקוס



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

י”ח - כ’ אלול
תשע”ו           
21-23/09/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 
מושכרות, 2,900,000 

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

03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' + מעלית שבת, 

6 חד' דופלקס, ק"9, 175 
מ'+ מרפסת גג 95 מ', 

5,250,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת ריינס בק"ג, 

דופלקס 3+3, 120 
מ'+גג, ללא מעלית, 

2,100,000 ש"ח.תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)13-13(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

+5 חדרים

■ ברח' מהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

■ ברח' חגי בבנין עם 
מעלית, דופלקס בק"ג 

80 מ', 3 חד' ומעליה 2 
חד' 50 מ' + גג, אפשר 

לחלק, 2,300,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

אלעד

 בקרן היסוד, אזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מסודרת, 

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)39-42(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)39-42(_____________________________________________

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 

חד' גדולים+סלון של כ 
70 מ', סה"כ כ- 250 מ' 

עם נוף+ חצר עם עצי 
פרי, 3,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבר אילן, 4 חד', ק"א, כ- 
98 מ"ר, שמורה, סלון גדול + 
מחסן, פינוי גמיש, 1,200,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)39-42(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

 סמוך לשיכון ה', פנטאוז 
יוקרתי בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 3,000,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)38-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בנרקיס, 3 חד', כ-80 מ"ר, 
פינוי בינוי . תיוך "אדר נכסים" 

052-4834706)39-42(_____________________________________________

 בדקל, 3 חד',ק. כניסה, 
כ-80 מ"ר, מיידית, מפתחות 

במשרד, 900,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

 ברח' כהנמן/ שפירא 
דופלקס עם מעלית, 
בק"ג, 5 חד' ענקיים 

140 מ', משופצים 
מעליה דירה נפרדת של 

70 מ' שמושכרת ב- 
3,500 ש"ח+ גג של 70 
מ' מבוקש 3,100,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ ברח' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 

חד' ומעליה 2 יחידות 
מושכרות ב-5,000 ש"ח, 

2,350,000.תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23  

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

אופקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ במציאה באדמור 
מרוזין, בית יפה עם 

כניסה פרטית, ענקית 
10 חד', 400 מ"ר, הסלון 

והחדרים ענקיים, 6 מיליון 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

 בלנדאו, פנטהאוז 6 וילות ובתים
חד', לחזית, ק"6, 155 

מ"ר מפלס אחד, 
מרפסת 70 מ"ר, מחסן, 
חניה, מסודרת קומפלט, 

דרום-מזרח-מערב, 
כניסה: ט"ו בשבט 

תשע"ז, 3,800,000 
ש"ח. תיווך זילברברג,

,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

■ מציאה בבנין יפה, 5 
חד', ק"ב עם מעלית, 

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 

2,070,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
שמורה ומסודרת, מזגנים, 
830,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)39-42(נכסים, 052-4834706

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
4.5 חד', 5.5 חד', בשיכון ה', 

_____________________________________________)39-42(לפרטים: 03-5785777

 דירה ברבי עקיבא, 5 חד' 
+ גג, כ- 100 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ד, 2,650,000 
_____________________________________________)39-40ל(ש"ח, לל"ת, 052-2503911

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

כ- 140 מ' עם מעלית, 
חזית, לדירה מוצמד 

מחסן תת קרקעי של 
45 מ' )לא מתאים לדיור( 

שניתן להשכרה ב- 2,000 
ש"ח. מחיר מבוקש 

2,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ ברח' עוזיאל קרוב לבן 
דוד, 5 חד' משופצים 

בבנין חדיש עם מעלית, 
3 כ"א, ק"א, חזית עם 

סוכה גדולה+ חניה 
צמודה, 2,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ברח' אלוף שמחוני, 
5 חד' גדולים, ק"א, 

משופצת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

 050-5308742
03- 5797756)38-38(_____________________________________________

■ בבן דוד ליד רח' 
עוזיאל, 5.5 חד', חזית, 

3 כ"א עם ממ"ד 
ומעלית, ק"א, 

2,200,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות ונכסים 
למכירה/השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
058-7878784)40-40(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קניה - מכירה - השכרה, 

מבחר דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)40-40(_____________________________________________

וילות ובתים
 המרכז לניהול נדל"ן - 

וילה 320 מ"ר, קרוב לקהילה, 
מטבח חדש, ארונות, מקלחת, 
שרותים ברמה גבוהה + יח"ד 

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)40-40(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- קוטג' 5 חד' כולל ממ"ד 
בקרבת הקהילה החרדית 

החדשה, יחידת הורים, מצב 
מצוין, 1,180,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)40-40(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בחרדי, 4 חד', מרווחת + 
נוף + מרפסת מהסלון, 

1,250,000 ש"ח. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בר' 

מאיר, בחסידי - ליטאי, 4 חד' 
+ נוף פתוח. ישראל,

052-3251213. אהובה,
050-5886828)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בבן-

עוזיאל, 4 חד', 1,300,000 
ש"ח. ישראל, 052-3251213. 

_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש, דירת 3 חד' 
+ גג בטאבו + 2 מרפסות, 

מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב, 
054-9422194)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! דירת 3 חד', מרווחת, 

קומה א', אופ' להרחבה, רק 
1,220,000 ש"ח, גמיש,

052-5752500)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון! חדש בשוק! 3 חד' 
+ גג בטאבו + מעטפת, 

1,350,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במשכנות נריה, 3 חד' + 
אופציה 30 מ"ר בקומה + גג 

בטאבו לבניה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בהזדמנות! בעליון 3 חד' 
אפשרות למימון % 90. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בשכונה ב', קומת קרקע, 
מחולק ת ומושכרת ב- 4,200 

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)40-40(תיווך רומן, 052-7731832

4-4.5 חדרים
 מציאה! בבאר שבע, 

למגורים/השקעה, 4 חדרים 
+ מחסן פנימי בגודל של 

כ- 100 מ"ר, שמורה, ממוזגת, 
מרוהטת, חנייה בשפע, 

תשואה מצויינת למשקיעים. 
יוני צדוק, אקסקלוסיב שיווק 
_____________________________________________)40-40(וניהול נדל"ן, 054-5233623

 מציאה! 3 חד', קומה 
נמוכה, 465,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(רומן, 052-7731832

 בבר-אילן, 5 חד' + 2 
מרפסות, אפשרות לחלוקה 

ל- 2 יחידות, משוקעת! 
1,350,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)40-40(_____________________________________________

 ברח' מעפילים, ק"א, 
3חד', משופץ במיוחד, כניסה 
מיידית! 870,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(יעקב, 054-4901948

 בבלעדיות, בשד' רמז, 
ק"ק, 1/4 מחולקת ל- 3, 
מכניסה 11,000 ש"ח, ב- 
3,400,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

 באזור צפניה!! במיקום 
שקט, 100 מ"ר, משוקעת, 

סלון גדול!! מטבח גדול! ק"ב, 
חזית!! 2,140,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בבן זכאי!! 115 מ"ר, 
מחולק ל- 2, ק"ב, חזית, 
2,000,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בדב גרונר, 230 מ"ר 
בנוי + 70 מ"ר חצר, הכול 

חדש, מתאים למעון, אופציה 
לחלוקה בטאבו, 4,100,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)40-40(_____________________________________________

 מציאה בהזדמנות!!! 
כ- 25 מ"ר + אופציות, רק 

755,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבירנבוים מחולקת, 
4.5 חדרים, 90 מ"ר + 

3 יחידות דיור משופצות 
ומרוהטות, כולם 

מושכרות, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 

+ אופציות הרחבה 
נוספת, 3,000,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)40-40(_____________________________________________

 מציאה, בקרית הרצוג, 
כ- 100 מ"ר, מיועדת לפינוי 
בינוי, גמיש, לא למתווכים, 

_____________________________________________)40-43ל(053-3104856

 בלעדי!! בסוקולוב, 
3.5חד', משופצת 
+ 15מ' להרחבה. 

***בשיכון ה' בבניה!! 
דירת 4חד', אחרונה, 

ק"ב, 1,850,000. "יאיר 
_____________________________________________)40-40(נדלן" 052-7633978

 בנועם אלימלך, 5 חד' 
גדולה! ק"א, מעלית, 

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3-4-5 חד' 
מרווחים בבנין חדש, 

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)40-41(_____________________________________________

 בתחילת ר' עקיבא כ- 
90 מ"ר, ק"א ואחרונה, 

אופציה לחלוקה מתאים 
ליזמים!!! תיווך אשכנזי, 

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 מציאה!! 5 חד' 
גדולה, בתחילת רח' 

מיימון, ק"א, מעלית, 
חזית. תיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-יושב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', דירות 

3-6חד' ענקיות. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 בחזו"א-עזרא, 5חד', 
מפוארת 150מ"ר, החל 

מ- 2,250,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב 
פנטהאוזים, 6חד' ודירות 

3-4חד', מ- 1,600,000 ש"ח. 
תיווך-יושב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזמנות 
נדירה!!!!!!!! "וילה 
הכי יוקרתית באלעד" 
מושקעת מליון שקל 
בפנים!!!! 300/600 

מגרש, הכול ברמת 
פרימיום, גינה מושקעת 
ומתוחזקת, לבעלי יכולת 

בלבד 3 מפלסים + 
ביסמנט, אופציה ליחידות 

+ אופציה לבניית עוד 
קומה, פרטיות מוחלטת! 

לרציניים!!! "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר,

054-4242449)40-40(_____________________________________________

 למבינים!! באנילביץ, 
בית פרטי, 600 מ"ר, 

מפואר ומושקע אדרכלי 
+ אופ' ליחידת דיור גדולה 

בק"ק + מעלית וחניות, 
מיידי, 7,500,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בהר-שלום, ב- 3 
מפלסים, כ- 400 מ"ר 
+ נוף מהמם + חניה 

פרטית, 6,390,000 ש"ח. 
"חמד נכסים"
053-3357316)40-40(_____________________________________________

נדל“ן הקריה 

שנה טובה 
כתיבה וחתימה  טובה   

מאחלת לכל לקוחותיה 
054-847222   050-3000122

 פנטהאוז יוקרתי! 5חד' 
בבניה, ק"ה, כ- 150 מ"ר 

+ חניה + מחסן + אופציה 
לבניה 2 יחי' בתשלום, 

3,200,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 058-6010060

 פנטהאוז ענק! 5 בבן 
פתחיה, כ- 160 מ"ר, ק"ז, 

נוף מדהים, 2,600,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 בלנדא חזו"א!!! 
פנטהאוז יחודי!! 240 מ"ר 

במפלס אחד!! מושקע!! ק"ו, 
חזית + מעלית + מחסן 15 

מ"ר + חניה, 3,700,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 ברמת אהרון, איזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

+ גג מרוצף, 4 דיירים, בנין 
מטופח + חניה, מצב מצוין, 
3,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בסוקולוב מרכז דופלקס 
מחולקת ל- 2 דירות 140 מ"ר 
75+65 משופצת, 2,200,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות!!! בשיכון ה' 
המבוקש - דופלקס 180 מ"ר 
+ גג ענק + יחידה 70 מ"ר, 

לרציניים, רק 4,135,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בחזון איש )קרית-
משה(, דירת גג, קומה ד' 
+ מעלית, 3 מפלסים, 8 

חדרים, 280 מ"ר, שמורה 
ומטופחת, גג ענק + 

אופ' לחלוקה בקלות ל- 2 
דירות )מדרגות חיצנויות( 

+ חניה, 3,400,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בבן גוריון, עורפית, 
שקטה לחלוטין, ק"ד )עם 
מעלית(, דופלקס ענק, 5 
חדרים, 230 מ"ר, 3 כ"א, 

3,000,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

3,500,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 ברב קוק, דופלקס 200 
מ"ר, סלון ענק, חזית + 

מעלית, בנין שקט, ב- 
2,400,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

 באברבנאל, דופלקס 
140 מ"ר, 3 כ"א, ק"ד, 
עורפית ב- 1,750,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבירינבוים, 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 
משופצת, יפיפיה, חזית, 

ב- 2,200,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)40-40(_____________________________________________

 ברמת אהרון, ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 215 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בגבול ר"ג/ב"ב, ברח' 
בן גוריון פונה לבית 

הכנסת אורייתא, דופלקס 
6 חד' על שתי קומות, 
150 מ"ר נטו, מרפסת 

סוכה, מעלית שבת, 
מפוארת, מזגנים, דוד 

שמש, ארונות קיר, פינוי 
גמיש, במחיר מציאה, 

2,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בדב הוז, 5חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 1,350,000 ש"ח, 
050-4102467)40-40(_____________________________________________

 בשיכון ג', קרוב לחזו"א, 
בתחילת בניה, 6 חד', 140 

מ"ר, ק"א, חזית, ניתנת 
לחלוקה )8 דיירים(, מפרט 

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ג, שמורה, 
חזית, מאווררת, 2,650,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, 5 חד', 120 מ"ר, 

ק"א + מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה, 7 
חד', 145 מ"ר, קומה שלמה, 

ק"ב + מעלית + חניה, 
יחידת הורים, סוכה גדולה, 5 

דיירים בבנין, 4 כ"א, משופצת 
כחדשה, 3,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדו, מפוארת מאוד, 6 
חד', 140 מ"ר, קומה נוחה, 
נדירה מאוד, רק 3,050,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בכהנמן, 
קומה ג', 5 חד', כ- 150 

מ"ר + יחידה 70 מ"ר + גג 
70 מ"ר, משופצת כחדשה, 

מעלית + חניה בטאבו, 
3,050,000. נדלן הקריה,

050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 5 חד', 
מסודרת ומפוארת + גינה + 

יח"ד מושכרת, 2,590,000 
_____________________________________________)40-43(ש"ח סופי, 052-7124186

 גבול ב"ב/ר"ג האיזור 
המבוקש בסמיכות 

לשיכון ג', קומה 5, דירה 
חדשה מקבלן, בשלבי 

סיום ממש, דירת 5 
חדרים, מרפסת ממד, 

מעלית, 2,250,000 ש"ח. 
א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)40-40(נדל"ן, 052-6321306

 בבלעדיות!! בקושניר, 
דירה מחולקת כ- 115 מ"ר, 

מעלית.  ##בצבי, 8 חדרים, כ- 
240 מ"ר בנוי, מעלית. תיווך, 

050-4144602)40-40(_____________________________________________

 רגע לפני כניסה! 6 
בזכרון מאיר, ענקית, ק"ג, 

חזית, 2,550,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 5 באבן גבירול/סוקולוב, 
ק"א, חזית, משופצת מהיסוד 
וממוזגת + מחסן, 1,915,000 

ש"ח. איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)40-40(_____________________________________________

 גדולה במיוחד! 5.5חד' 
בשיכון ה' בבניה, ק"ה, חזית, 

כ- 130 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, בשיכון ג', 5.5 
חד', בנין חדש, מפרט 

יוקרתי + מרפסת + חניה 
+ מחסן, ב- 2,850,000 

ש"ח. "דלוקס נכסים" 
052-8555594)40-40(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה, יפהפיה, ק"ג + מעלית 

+ חזית, 3כ"א, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בלנדא!! 5 חד', 127 מ"ר, 
מחולקת! ניתן לחבר בקלות, 

ק"ג, עורף + חניה, 2,390,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 9, 
דופלקס/פנטהאוז, 5 חדרים, 

200 מ"ר + מרפסות 60 מ"ר 
+ אופצ'י, 2,870,000. דוד 

גרוס רי/מקס ספיריט,
050-4122744)40-40(_____________________________________________
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319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים

■ בר"ע, ליד ישעיהו, 2 
דירות, 3 חד' עם טאבו 
משותף בק"א, 60 מ' 

כל אחת, ביחד 2 
הדירות 1,900,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

3-3.5 חדרים

■ ברח' טבריה, קרוב 
לרח' הרצוג, 3 חד' 

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

משופץ, ק"א, 
1,530,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בבניה מתקדמת, 
ברח' הרב קוק, 3 חד', 
קבלן אמין, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ 4 חד' עם סוכה ק"6 
ברח' מנחם בגין על 

הפארק מושקע+ מחסן 
וחניה, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, 3 חד', בנין חדש, 

ק"א, עורפית, פינוי עד שנה,  
מתאים לנכה,  תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)37-40(הבית" 053-3157272

■ ברח' יואל 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, משופצת+ 

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,390,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

חריש

טבריה

ירוחם

■ ברח' מינץ, 3 חד' 
גדולים, מחולק ל-2 
דירות, קומת קרקע 

מוגבהת, 1,600,000 
ש"ח, מושכר ב-5,700 
ש"ח אפשרות לעשות 
טאבו משותף. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 ברח' הירדן/ הרב שך 
3.5 חד' ענקיים ק' 

קרקע מוגבהת, חזית+ 
אופ' להרחבה 

1,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ בניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 4 חד', 
מרפסת שמש, חניה, 
החל מ-  1,850,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

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

 ברח' פרל קרוב לרח' 
רמב"ם, 4 חד'+ 
מרפסות, חזית, 

משופצים, קומה ב' 
ואחרונה, עם אישור 

שכנים לבניה על הגג, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 באזור חבקוק, ק"ג, 
דירת 95 מ"ר + 3 כ"א+ גג 

בטון של 95 מ"ר לבניה+ 
אפשרות למעלית, 2,400,000 

ש"ח,גמיש,  תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-3157272

■ מציאה ברח' ירושלים 
ליד רח' חברון, 4 חד' 
משופצים חזית ק"ב, 

1,730,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי! באזור רח' אבטליון 
המבוקש, 4.5 חדרים, ענקית, 
110 מ"ר, פלוס חניה בחצר, 

זקוקה לשיפוץ. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

 בזכרון מאיר המבוקש, 
בנין חדש, מעלית, ק"ה עם 

נוף פתוח ואוויר צח, 72 מ"ר, 
פינוי בעוד כשנה וחצי, רק 

1,542,000 ש"ח. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

 באזור הרב שך המבוקש, 
דירה גדולה ורחבה, ניתנת 

בקלות להפוך ל- 4 חדרים, 
זקוקה לשיפוץ, רק 1,650,000 

ש"ח. תיווך "חנוכת הבית" 
053-315-72-72)37-40(_____________________________________________

 באזור חבקוק, כ- 100 4-4.5 חדרים
מ"ר, משופצת מדהים, 4 חד', 
חזית, 2,150,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)39-42ל(054-8442705

דימונה

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

חולון
 בהדר, ת"ג, 4 ח', 95 

מ"ר, ממוזגת + מרפסות + 
אופציה, 1,900,000 ש'. "נדל"ן 

_____________________________________________)39-42(כהלכה" 055-6688111

 בפרוייקט איכותי בבניה, 
3 חד', 80 מ"ר + מרפסת 
סוכה + אופציה 3 כ"א, 2 

דירות בקומה, 770,000 ש"ח, 
_____________________________________________)39-42ל(050-5954095

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 בק.שמואל )רח' 
מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-8/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בגן ורשא 3 חד', 80 
מ"ר+ סלון ענק+2 מרפסות, 

תיווך, 054-8458932
_____________________________________________)39-40ל(053-3187013

 במינץ, דירת 2.5 חד', 
משופצת, חזית, 3 כ"א + 

אופציה, רק 1,250,000 ש"ח, 
גמיש. "אלמוג נכסים" ר"ע 56 

ב"ב,  058-7878784,
03-6166105/4)40-40(_____________________________________________

 ברח' טבריה ליד רח' 
עמי 2.5 חד' מאוד 

מושקעים, 1/2 קומה 
לעלות, 1,400,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ברח' התנאים 5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו+סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' גדולים, 
בק"א, כ-120 מ', 3 

כ"א, חזית,מחולקים 
ל- 2 דירות, 1,900,000 

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

050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

 באזור מרום שיר היוקרתי, 
ק"ג, עורפית, 3 חד'+ יחידה 

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות ל- 5 

חד',2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-41("חנוכת הבית" 053-3157272

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס, 5 חד', ק"ג, 

1,750,000 ש"ח )לא 
לחלוקה(. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב בבנין 
חדש ומפואר עם מעלית 

שבת נשארו דירות של 
5 חד'. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
95 מ"ר + חלל לחדר חמישי, 

ק"ג + מעלית + חניה + 
מחסן, עורף, פתוח לרחוב, 

3 כ"א, מצב חדש. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 באזור חזו"א/לנדא, בנין 
חדש, 4 חד', 110 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית, חזית, משופצת, 
מושקעת, סלון וחדר שינה 
גדולים, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 בהחלוצים, כ- 4 חד' + 
סוכה + מרפסת גדולה + 

אופציה, משופצת, הכול חדש, 
קומה נוחה, רק 1,350,000 

ש"ח, גמיש. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, דירת 4 חד', גדולה 

ומרווחת, מושקעת מאוד, נוף 
פתוח, קומה א', 

054-9422194)40-40(_____________________________________________

 בקובלסקי מפוארת, 4 
חד', 100 מ"ר, חזית, אופציות, 
קומה נוחה, 1,600,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בלעדי!! בפרל בבנין-
חדש, 4 חדרים, חדשה, 
ק"ב,חזית, משוקעת + 
מעלית + חניה כפולה, 

מיידי, 1,910,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

 במתתיהו, 4.5 חד', 110 
מ"ר נטו + אופציה 13 מ"ר + 
רצפה ועמודים, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, משופצת ברמה גבוהה, 

2,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 3 + יחידה, ק"א 
+ חצר 25 מ"ר, 1,800,000 

ש"ח. *במימון, 4 חד', 90 
מ"ר, מחולקת 3 + יחידה, 

1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 4 באיזור קוטלר, ק"א 
משופצת ומטופחת, חזית, 

1,900,000 ש"ח, מיידי. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 4 באבן שפרוט, ק"א, 
110 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

בנין מחודש, 1,880,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות! בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 105 

מ"ר, קומה 1, מקסימה, 
משופצת מהיסוד! מתן 

נסטל רימקס יהלום,
050-6795813)40-40(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים באמצע 
בניה, 4חד', ק"ד, חזית! 
1,790,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! הכל חדש!! 
1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בצירלזון - ברויאר!! 
בבניה, 4 חד', ק"א, עורף, 
1,790,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חדרים, כ- 115 מ"ר, 
קומה שלישית ואחרונה 

+ גג בטון, פוטנציאל 
ענק!!! ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)40-40(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חדרים, 
90 מ"ר בשיפוץ, חלוקה 

ע"פ בקשת לקוח, 
ק"ק, כניסה פרטית, 

1,558,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בוגטמכר, 4 חדרים, 
100 מ"ר בבניה + 

מ.שמש + מעלית, קבלן 
אמין, מפרט יוקרתי, 

1,850,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 
4 חדרים, 90מ"ר, 

משופצת-ומושקעת, 
נוף, חזית + סוכה, ק"ג 

+ אופציה להרחבה, 
1,550,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

 באבטליון, 4חד', ענקית, 
ק"א, 3כ"א + מחסן, 

2,000,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בשח"ל, 4חד' מפוארת, 
110מ"ר, מפרט גבוה, 

1,900,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 במרכז זכרון מאיר, 
בבנין חדש, קומה 5, 

חזית, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 
יפה במיוחד, נוף מדהים, 

2,060,000 ש"ח. תיווך 
חמד נכסים,

052-7741000)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בתחילת ר"ע, 4 ח' 
+ מעלית 90 מטר + חניה, 

1,500,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור יואל, 
קומה ב', חזית, 100 מטר 
בטאבו, משופצת + סוכה, 

2,050,000, מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בלעדי ב"כ במתחרדים, 
דירת נכה לנכה בלבד, 4 ח' 

+ חצר בטאבו, 80 מטר, בנין 
חדש ומפואר, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 באזור הושע!! 3.5 חד', 
בנין חדיש! ק"ב + מעלית, 

3 כ"א + מחסן 10 מ"ר 
מושכר, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"א + אופציה גדולה, 

מצב מצוין, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 3 חד', 100 
מ"ר + מרפסת גדולה, ק"א 

+ חניה בניין מיקום מצוין 
+ סוכה, 1,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק'3, משופצת, 3 חדרים. 
"חניתה" 03-9337985, 
054-4723517 "רימקס 

_____________________________________________)40-40(עוצמה"

 בנורוק, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, קומה נוחה, חזית + 

אופציות, רק 1,320,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 3 חד', 60 
מ"ר, הכול חדש, קומה נוחה, 
טאבו משותף, רק 850,000 

ש"ח, גמיש. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 3 חד', 60 
מ"ר, הכול חדש, קומה נוחה, 
טאבו משותף, רק 750,000 

ש"ח, גמיש. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! באברבנאל, 
דירת 3 חדרים, כ- 60 מטר, 

משופצת, 3 כיווני אויר, קומה 
ג' עם אופציה לבניה של עוד 

100 מ"ר, רק 1,350,000. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 באחיה השילוני, 
3.5 חדרים, כ- 85 מ"ר, 

מטופחת + מעלית וחניה 
+ אפשרות הרחבה, 

מיידית, כ- 15 מ"ר, ב- 
1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 050-4177750

 באברבנאל אזור 
החלוצים, 3 וחצי 

חדרים, כ- 85 מ"ר, 
קומה ראשונה וחצי + 

אפשרות הרחבה כ- 45 
מ"ר + חניה בשפע, 

ב- 1,395,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! ברח' רבי 
יהושע בבנין חדש ומיוחד, 

3 חדרים, מפוארת + 
חניה, 1,700,000. "בנין 

_____________________________________________)40-40(עד" 050-4152330

 מושקעת במיוחד! 3.5 
באבטליון, ק"ב, חזית, כ- 90 

מ"ר + חניה, 1,900,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 3.5 ביונה הנביא, ק"ג, 
אחרונה, 67 מ"ר, עורף + 

אופציה, מטופחת במיוחד, 
1,550,000 ש"ח. איצקוביץ 

_____________________________________________)40-40(נכסים, 058-6010060

 3 במימון בבניה, חזית, 
ק"ד + מרפסת שמש, 

1,500,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 058-6010060

 ברב קוק, חדש 
מקבלן, ק"ב, 3 חד', 70 

מ"ר, מפרט עשיר, ב- 
1,450,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

 בגבול ר"ג/ב"ב ברח' 
נחמיה תמרי 5, ק"א 

חזית, דירת 3 חד', 68 
מ"ר נטו, מזגנים, דוד 

שמש, כיווני אוויר 
דרם-מערב, לכניסה 
מיידית, 1,650,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בפרדס כץ, מיקום 
מעולה!! 3 חד', גדולה בבניה, 

תוכנית ב"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בלעדי!! בבורוכוב 
בבנין-חדש, 3 חדרים, 

ק"ב, חזית, כ- 80 מ"ר, 
מפוארת ומושקעת + 
מעלית + יחידת-דיור 

חדשה כ- 30 מ"ר 
)מושכרת ב- 2,400 
ש"ח(, 1,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חדרים, 
ק"א, 73מ"ר, משופצת 

חלקית + סוכה על 
רלסים, 1,490,000 ש"ח. 

"בתים נכסים"
052-2671133)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות! באליעזר, 
3חד', ענקית + אופציה 

מאושרת, ק"א, 1,680,000 
ש"ח. תיווך-יושב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 באיזור אבן-גבירול, 3חד', 
ק"ק + אופציה לחלוקה, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 באיזור דב-גרונר, 2חד', 
קומה אחרונה, מיידית, 
1,150,000 ש"ח. תיווך-

יושב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בדנגור, 2.5חד', קומה 
שניה, חזיתית, 1,200,000 

ש"ח. תיווך-יושב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
+ אופציה בצד ובגג, 

1,240,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, מחולקת ל- 
2 יחידות משופצות ומושכרות, 

1,380,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 2.5חד', 
משופצת + אופציה, קומה 

שניה, 1,170,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

1,150,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

0520-3034110)40-40(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2חד', 
גדולה + אופציה בגג בטון, 

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

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג', 

הבניין חרדי, 1,270,000 ש"ח, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 מצליח, 3 חד', קו' ד', 
גג בטון, אפשרות הרחבה, 

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 בדוב גרונר!!! 3 חד' 
+ אופציה, ק"ב, אחרונה, 
1,200,000 ש"ח. "תיווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)40-40(_____________________________________________

 בבניה!!! בהרב קוק!!! 
3חד' בסטנדרט גבוה וכן 

פנטהאוזים מפוארים ע"י קבלן 
אמין, החל מ- 1,430,000. 

"תיווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בחידא, 3 ח' + 
גג בטון, קומה ג', חזית, כל 

השכנים בנו בגג, 1,650,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבר כוכבא 
5, דירת 2.5 חד', קומה א', 
מתאימה למגורים/השקעה, 

בתהליך פינוי בינוי, שיווק, 
1,400,000. דוד גרוס רי/מקס 

_____________________________________________)40-40(ספיריט, 050-4122744

 בלעדי, 2.5 ח' בפ"כ, 
60 מטר, חזית, קומה ב' + 
אופציה לסוכה, 1,160,000, 

מיידי. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בחברון, 2.5 חד', 
ק"ק, גבוהה, חזית, 67 

מ"ר, משופצת, פינוי מהיר, 
1,485,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בבנימין 
אברהם, 2 חד', מפוארת, 

קומה ב' ואחרונה + אופציה 
גדולה, 1,250,000 גמיש. 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 59 
מ"ר מושכרת, רק 1,130,000. 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בבני אברהם, כ- 70 
מ"ר, קומה 2.5 ואחרונה 

+ תוכנית אדריכלית 
והיתרי בנייה!! בבניין 
איכותי, ב- 1,395,000 

ש"ח, מיידי. להב נכסים, 
050-4177750)40-40(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 2.5חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א טובים 

+ א.לבניה, רק 1,140,000 
ש"ח, גמיש, בלעדי. "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)40-40(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
2.5 חד', קו' קרקע, עורפית, 

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 בלעדי, נורוק, 2.5 חד', 
קומה ב' ואחרונה, 1,200,000, 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)40-40(אדוארד

1-1.5 חדרים
 פרסמו חינם! מוכרים/

שוכרים "באפיקי נדל"ן 
בועז" וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשיכון 
ה', יחי' דיור 35 מ"ר 

בטאבו משותף, מושכרת 
ב- 2,500 ש"ח, ב- 

6,000,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

 מציאה! 2 דירות: 
1חד', ו- 2חד', מושכרות 
יחד ב- 2,200 ש"ח, ק"ד 
)ללא עמודים(, 520,000 
ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 

050-4199643)40-40(_____________________________________________

 קוטג', 5 חד', 140 
מ"ר + חניה וגינה 

פרטית, ממוזגת, מחיר: 
1,070,000 ש"ח. שכירות 
4,000-4,500 ש"ח. תיווך 

ברכת-הבית,
050-4199643)40-40(_____________________________________________

 דירת ארבעה חדרים, 
קומה ב', משופצת ויפה, 

מושכרת ב- 2,100 ש"ח, רק 
ב- 450,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

 בשדרות הרצל, 3 חד', 
ק"ב, מושכרת, ב- 1,800 

ש"ח לשנתיים, מחיר: 
430,000 ש"ח. תיווך 

ברכת-הבית, 
050-4199643)40-40(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 
משוכרת ב- 1,900 ש"ח, רק 
435,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

 דירת שלושה חדרים, 
קומה ג', משופצת, מושכרת 

ב- 1,750,000 ש"ח, רק ב- 
400,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

 בית דו משפחתי צמוד 
לקרליץ, מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצויין להשקעה! 
_____________________________________________)40-40("רימקס" 050-2442446

 בקריה החרדית )צמוד 
לשטיבלאך(, 5 חד', 150 מ"ר, 
ק"א + 2 מרפסות, מסודרת, 

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)40-40(_____________________________________________

 מצוין להשקעה! הרח' 
ברנר, 4.5 חד', 118 מ"ר, 

ק"ד, ללא מעלית, נוף מרהיב 
לכינרת, 450,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)40-40("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, דירת גן, 
110 מ"ר, 4 חד' + יח"ד 45 

מ"ר, גינה ענקית, נוף לכינרת. 
_____________________________________________)40-40("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', 

משופצת מהיסוד, ליד קרית 
_____________________________________________)40-43ל(שמואל, 052-7646819

 מבחר דירות להשקעה 
עם השבחה עתידית מובטחת 

באכלוס הגדול של עיר 
הבה"דים באפריל 2017. משה 

אלוש "אבני דרך" 
054-3255667)40-40(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 60 
מטר, מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
ב- 405,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

 דירת שלוש וחצי חדרים, 
78 מטר, קומה ב', 425,000 
ש"ח. משה אלוש "אבני דרך" 

054-3255667)40-40(_____________________________________________

 דירת שני חדרים, 
מושכרת ב- 1,700 ש"ח, 

קומה ב', רק 355,000 ש"ח. 
משה אלוש "אבני דרך" 

054-3255667)40-40(_____________________________________________
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ברכפלד

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בר' פנקס , 4 חד' 
גדולים, כ- 100 מ' חזית, 
3 כ"א, ק"ג ללא מעלית, 
משופצת, עם אפשרות 

לסוכה גדולה על הגג. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)35-35(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

■ להשכרה ברח' הרב 
קוק / חברון, 3.5 חד', 

משופצת כחדשה, ק"א, 
חזית, ללא מדרגות, 

מתאימה גם למוגבלים, 
מיידית, אפשרות לרהוט 

חלקי, 4,600 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 ברח' צירלזון בב"ב, 2 חד', 
ק"2, מושקעת, כניסה מיידית, 

_____________________________________________)37-40ל(052-4491995

 דירת 2 חד' ברח' הרב 
קוק ב"ב, ק"1 + מעלית, 

סורגים, דוד"ש, מיידי,
_____________________________________________)37-40ל(052-2770834

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אהרונסון 
בבניינים של 4 דירות, 
2 חד' גדולים עם הול 

ומרפסות, מטבח חדש, 
פרקטים בכל הדירה, 

ממוזגת, מיידית, 3,200 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

אנגלו סכסון
03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

רמת גן

4-4.5 חדרים

דופלקסים

■ מיידי בר' עקיבא ליד 
הרב קוק, דופלקס, 3 

חד' בק"ד ומעליה חדר 
עם שרותים+ גג גדול, 

משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,600 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

נצרת עילית

ערד

 בצפת, וילה מדהימה, 
12 חד', 750 מ"ר, בריכה, 

מרתף + 3 צימרים פעילים, 
052-8379996)37-40(_____________________________________________

אלעד

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

■ מציאה ברח' פוברסקי 
4 חד' גדולים, מושקעים, 

כמו חדש, נדירים ביופיים, 
בק"ג, ללא מעלית, 

4,800 ש"ח, מיידי. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 בהרצוג/ קוק, 2 חד', 
ק"ק, מסודרת, 2,800 ש"ח. 

_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 דירה במצב חדש, 2 חד', 
ממזוגת, כ.פרטית, 2,500 
ש"ח באזור גן ורשא, רח' 

_____________________________________________)38-41(שקט, 054-6804376

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-41(2,300 ש"ח, 052-6160852

 בויז'ניץ, דירת חדר 
כחדשה, ליחיד/ה, מרוהטת, 
ממוזגת ויפה, 1,650 ש"ח, 

_____________________________________________)38-41ל(052-3073826

 ברח' רשב"י, 2 חד' + 
מרפסת סגורה, דוד"ש, מזגן, 

מרוהטת קומפלט, 1,900 
_____________________________________________)38-41(ש"ח, מיידי! 052-7101756

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

כיורים, כניסה מיידית, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

מגדל

+5 חדרים

 1.5 חד', בקארו משופצת, 
מרפסת, מעלית, חניה, מזגן, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי, לל"ת, 052-7656922

 3.5/2 חד' ברח' רמח"ל, 
ק"ג + מעלית, 050-5239716, 

03-6182420)39-40(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
חזית, מעלית )מתאים גם 
לנכה(, למשפחה קטנה/

זוג מבוגר, 
_____________________________________________)39-42ל(03-5709011, להשאיר הודעה

 באבוחצירא, 3 חד', ק"א, 
משופצת, מאווררת, מזגנים, 

_____________________________________________)39-42ל(דוד"ש, פלדלת, 052-7109275

 יח"ד חדישה, בר' יהודה 
הנשיא, מיידית, 2,300 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40(לזוג, 052-7124186

 יח"ד ליחיד, מרווחת, 
מרוהטת וממוזגת, בהרב 

רוזובסקי, 1,800 ש"ח,
_____________________________________________)39-42ל(050-4113074

 להשכרה יחידת 
דיור, מפוארת, חדשה, 

מרוהטת וממוזגת ברח' 
מוהליבר ב"ב,
052-4783640)39-43(_____________________________________________

 3 פלוס סוכה בב"ב אזור 
הרצוג/מנחם מח' - כ"ד תשרי, 

_____________________________________________)39-40ח(050-6840553

 דרושה דירה 100 מ' בב"ב 
- לא משופצת, עד 1,500,000, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7610075

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

■ להשכרה ברח' עובדיה 
השקט, 4 חד' יפים, ק"א 

עם חניה, 5,600 ש"ח, 
יש אפשרות לקבל ריהוט 
חלקי. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 לזוג"צ, במימון + 
מרפסת גדולה משופצת 
וחדישה, עם ריהוט מלא. 

_____________________________________________)40-41(מיידי.052-7640407

 מציאה, בבעש"ט, +1.5 
גלריה, מרווחת, כולל ארנונה 

ומים+דוד"ש, 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)40-43ל(054-8435119/7

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! 

למכירה/ השכרה 
2-3-4-5 חד' + אישורי 

בניה להרחבה!!! דירות 
בפיסגת זאב צ. פת, 

קרית מנחם, עיר גנים 
וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-11/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 בגבעת זאב, באתרוג, 
לולב ועוד! מבחר דו 

משפחתי/וילות + יחידות 
דיור מניבות, בגדלים שונים 

ובמגרשים גדולים עם נגישות 
מעולה החל מ- 2,760!!! 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)40-40(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' 
במדורגים של מורגנטאו, דירת 
גן, 5 חד', 120 מ"ר, כ.פרטית, 

חצר/גינה 50 מ"ר, מ.סוכה, 
ק"א, יח' הורים, גדולה, 

משופצת, נוף מהמם, רק - 
2,195,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)40-40(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

דופלקסים
 בקריית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת, 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)40-40(_____________________________________________

 בסנהדריה המורחבת 
5 חד' ענקית, 2 מרפסות 

סוכה, קומה ב', מיקום 
ובניין מעולים + יחידת 

דיור מניבה. תיווך ישיר, 
02-6510266)40-40(_____________________________________________

 בגבעת שאול 5 חד' + 
2 חניות ומחסן, פתוחה 
לנוף, מרפסת סוכה, רק 
2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(ישיר, 02-6510266

 מציאה!!! ברמות 
א', 5.5 חד' + מרפסת 

פתוחה לנוף, 3 כ"א, רק 
1,890,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(ישיר, 054-8451177

 בתפארת רמות, 5 
חד', ענקית ומשופצת, 
חדר שישי צמוד לבית 
+ יח"ה, חצר, כניסה 

פרטית ומחסן, רק 
2,250,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(ישיר, 054-8451177

 גבעת זאב, באתרוג! קו 
ראשון לנוף, כניסה פרטית ל- 
5 ענקית + גינה גדולה לנוף, 

מרפסת, יח' הורים ואופצ' 
לחלוקה, רק 1,590,000 ש"ח. 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)40-40(_____________________________________________

 גבעת זאב, במרכז! 
מיידית! דירת גן 5 גדולה + 
פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 

קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה, כל הצעה תישקל!!! 

תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

גן 5 + גינה ו- 32 מ"ר 
להרחבה נוספת, מרכזית 

ושקטה ואופצ' ליחידת דיור, 
במציאה!!! תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 מיידי!!! חדש! בגבעת 
זאב, אבן! קוטג' 6 + חצר, 
מרפסת גדולה לנוף, חניה, 

מחסן, 14 מ"ר כחדר עבודה 
ואופצ' ל- 2 חד' נוספים, רק 

2,280,000 ש"ח. תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 בגילה, ברחוב מבוקש, 
אבן! קוטג' 6 חד' + 2 
מרפסות סוכה גדולות, 

במיקום מרכזי ושקט, גישה 
נוחה, משופץ ושטוף שמש, 
טוב מראה עיניים!!! תיווך 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)40-40(_____________________________________________

 מיידית! בגבעת זאב 
המתחרדת, אבן! 4 מרווחת 
+ פינת אוכל ומרפסת לנוף 

ואופצ' להרחבה, מלאת 
פרטיות ושטופת שמש, ירדו 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות ב' 
בסמטה פנימית של צונדק 
3 חד', 65 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, מ.סוכה גדולה, 

ק"ג, נוף מדהים. א.להרחבה, 
א.למעלית, רק - 1,575,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)40-40(_____________________________________________

 בלעדי ברמות א' 3 
חד' + מרפסת סוכה 

+ אופציה גדולה 
להרחבה, קומה נוחה, רק 

1,530,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(ישיר, 054-8451177

 בלעדי ברמות ג', 3 
חד', משופצת קומפלט 

ומרפסת גדולה + אופציה 
ענקית להרחבה, קומה 

נוחה, פתוחה לנוף 
מדהים! תיווך ישיר, 

054-8451177)40-40(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, במיקום מעולה, 

3 חד' + מרפסת סוכה, 
3 כ"א, פתוחה לנוף + 
תב"ע מאושרת לבניה 

על כל הגג! תיווך ישיר, 
054-8451177)40-40(_____________________________________________

 מיידית! גבעת זאב 
המתחרדת לזוג צעיר/השקעה,  

95 מ"ר, אבן! 3.5 + פינת 
אוכל, מרפסת סוכה, 70 מ"ר 

לנוף וחלל 60 מ"ר במחיר 
קטן!!! תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 דו-משפחתי 80 מ"ר, 
4חד' על מגרש 400 מ"ר + 

שצ"פ, פינתי, 1,150,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

מירון
 ביישוב כפר שמאי )5 

דקות ממירון(, וילה פרטית, 3 
חד' + מעטפת לעוד 2 חד', 
קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, מתאים גם לדירת 
_____________________________________________)40-40(נופש "רימקס" 050-2442446

מצפה רמון
 להשקעה!!! דירת 
4 חד' ק"ב, 100 מ"ר, 

מסודרת, מרוהטת 
קומפלט, ברח' נחל 

מישר, לכניסה מיידית, 
מציאה!!! 750,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 מציאה! בהר יונה, 
למכירה/השכרה, 4 חד' + 

מרפסת, משוקעת, פונה לנוף, 
_____________________________________________)40-43ל(052-7175961

עפולה

 3 חד', 86 מ"ר, ק"א, 
במחיר מציאה! תיווך רומן, 

052-7731832)40-40(_____________________________________________

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומוסדרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)40-40(סכסון, 03-9301122

 בתקומה, קומה רביעים 
עם מעלית, שמורה, רק, 

052-5562748 ,1,200,000)40-40(_____________________________________________

 במרטין בובר, קוטג', 
מגרש 280 מ', חניה פרטית, 
חצר ואופציה לבניה נוספת. 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון, 03-9301122

דופלקסים
 בטרומפלדור, דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר 
+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 

03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
הוותיקה, דופלקס גג, 7 חד', 

2 מרפסות. אנגלו סכסון, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בעמינוח, נחמיה, דופלקס 
4 חדרים, קומה ראשונה, 

מעלית וחניה. אנגלו סכסון, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 באחים יפה, דירת-גג, 
5 חדרים, גדולה עם אופציה 

להרחבה לעוד 60 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)40-40(סכסון, 03-9301122

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,200,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 במרכז העיר, דירה 
מניבה, 11,500 ש"ח לחודש, 
קומה א', משוקעת, ממוזגת, 

מושכרת, 1,390,000 ש"ח, 
050-7505449)40-40(_____________________________________________

 בקרית הרב סלמון, דירת 
4 חדרים, 115 מטר + חצר 

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממד, קומה א', 98 מטר, 
מרפסת שמש 15 מטר, 

חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בכץ, דירת 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, קומה 

ראשונה, מעלית וחניה. אנגלו 
_____________________________________________)40-40(סכסון, 03-9301122

 בהזדמנות, בהרצל! 4 
חד', ענקית!! מסודרת, 

ממוזגת, רק 1,290,000. 
בלעדי רם-נכסים, 

054-5566145)40-40(_____________________________________________

 מציאה בפתח-תקווה, 
4 חדרים כחדשה, מחולקת, 

רק ב- 1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-43(מלחי, 052-5674532

 ברוטשילד, דירת 3.5ח', 
קומה 1, 98 מ"ר, צפ/מע/מז, 

חניה מקורה, מעלית, דו"ש, 
2 שרותים, בקרבת: בי"ח 

השרון. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)40-40(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 3ח', 
קומה 3, מזגנים, מעלית שבת, 

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)40-40("גרים" עטרת, 050-4231133

 בכפר-אברהם, דירת 
4ח', קומה 7, 85מ"ר, דר/מע 
חניה,  דו"ש, מעלית שבת, 2 
שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)40-40(_____________________________________________

 מציאה!! ביוספטל 3 ח', 
קומה 3, אחרונה, מסודרת 

ויפה, רק 819,000 ש"ח, 
050-4811122)40-40(_____________________________________________

 ברוטשילד גן הנשיא, 
2 + 2, גדולה, משופצת, 

ק"ב, אחרונה, תשואה נאה!! 
_____________________________________________)40-40(1,175,000 ש"ח, 050-4811122

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 3.5 חדרים, קומה 4 ללא 
מעלית, מסודרת ושמורה, רק, 

052-5562748 ,1,050,000)40-40(_____________________________________________

 בויסבורג, 2 חדרים, 
משופצת מהיסוד ויפיפיה, 

קומה 2, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון, 03-9301122

 מצויינת להשקעה!!! 
2 חד' ברוטשילד, גדולה, 
ק"ק, אפשרות למשרד, 
1,030,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)40-40(רם-נכסים, 054-5566145

 מציאה!! ברוטשילד/
קק"ל, 2ח', מסודרת - ק"ג, 
מיידית!! רק 925,000 ש"ח, 

050-4811122)40-40(_____________________________________________

 בקלישר/אחד העם, 
2.5ח', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)40-40(1,099,000 ש', 050-4811122

 בפרנקפורטר, 2.5 חדרים, 
קומה א', 1,270,000.

052-5562748)40-40(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2 חדרים, 
קומה ג', 50מ"ר, 940,000, 

052-5562748)40-40(_____________________________________________

 בשפרינצק, 5.5 חד', 120 
מ"ר + מרפסת סוכה גדולה, 

930,000 ש"ח בבלעדיות! 
אסף- אנגלו סכסון

054-5331377)40-40(_____________________________________________

 באצ"ל, דירת 3 חדרים, 
קומת קרקע, חצר, נוף. תיווך 

_____________________________________________)40-40(סופר, 077-9170090

 בקרן היסוד, 3 חד', 60 
מ"ר, אזור חרדי, ליד העיר 

העתיקה, מושכר 1,700, סה"כ 
560,000 בבלעדיות! אסף- 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון 054-5331377

קריית אתא
 2.5 חד', משופצת 
וממוזגת, מרפסת, רק 

465,000 ש"ח, מציאה! תיווך 
_____________________________________________)40-40(אלפסי, 052-2790370

רחובות
 בבלעדיות ברח' 

הנוטר, ק"א, 4.5 חד', 
משופצת, 100 מ"ר, 

1,580,000 ש"ח. תיווך 
"ויזרע יצחק" 
_____________________________________________)40-41ל(052-7690238

 בבלעדיות! בשכ' הלל, 
בית פרטי מדהים + יחד' 
מרתף, 7 חד', 460 מ"ר, 

מגרש, 330 מ"ר בנוי. 
מתן נסטל רימקס יהלום, 

050-6795813)40-40(_____________________________________________

+5 חדרים

1-1.5 חדרים

וילות ובתים

 בבלעדיות! ברמת 
עמידר, דירת סטודיו, 26 
מ"ר, קומה 1, משופצת 
+ זכ' בניה. מתן נסטל 

רימקס יהלום,
050-6795813)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - גן 

ילדים כולל כל הציוד והריהוט 
לשעות הבוקר.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - לעסק 

כ- 60 מ"ר בעליון, מיידי. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

1-1.5 חדרים

 בלעדי!! בסוקולוב, 
3.5חד', משופצת 
+ מ.שמש 4,300. 

***בקלישר- בר אילן 4 
חד' משופצת+מ.שמש 

גדולה, ק"ב. "יאיר נדלן" 
052-7633978)40-40(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5/4 חד', 
חדש מקבלן, מיידי. 

"דלוקס נכסים"
052-8555594)40-40(_____________________________________________

 בחברון, 2 חד' גדולים 
+ מרפסות + הול + 

מטבח ומרפסת, ק"ב, 
חזית, מיידית, מפתח 
במשרד, 3,400. "יאיר 

_____________________________________________)40-40(נדלן" 052-7633978

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 באנילביץ דו משפחתי, 4 
חד', 110 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

שמורה, 5,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בבית יוסף, חדשה 
מהקבלן, 4 חדרים + 

גינה 27 מ"ר בבנין 
חדש ומפואר, אפשרות 

לתקופה ארוכה, ב- 
5,500 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)40-40(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5חד', 170 מ"ר, 7,000 

ש"ח. "חמד נכסים"
053-3357316)40-40(_____________________________________________

 בדב הוז, 5 חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 3,600 ש"ח,
050-4102467)40-40(_____________________________________________

 במינץ, 4 חד', בנין חדש 
+ מעלית, 4,500 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בלנדא, 4 חדרים, ק"ד, 
חזית, גדולה, מפוארת 

ומושקעת + מ.שמש + 
סוכה, ריהוט מלא, מיידי, 

5,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 באהרון דב בבניין חדש, 
דירת גן + חצר ענקית, מיידית, 
6,500 ש"ח. תיווך-יושב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 באזור מנחם, 4 חד', 
משופצת כחדשה וממוזגת 
)ניתן לקבלן גם כמרוהט(, 
כניסה מיידית בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56,

 ,03-6166105/4
058-7878784)40-40(_____________________________________________

 באזור חתם-סופר!!! 4 
חד', חדשה מהקבלן, חזית, 

ק"ב + מעלית, מ- 4,500 
ש"ח, מיידי! "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)40-40(_____________________________________________

 בבני אברהם, 3 חד', 
מרווחת מאוד, 3 כיווני אויר, 

רק 3,450 ש"ח. נדלן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות! ביוסי, 3חד' 
+ מרפסת, משופצת מהיסוד, 
4,000 ש"ח. תיווך-יושב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בשח"ל בבנין חדש, 3 חד', 
חזית, מיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך-יושב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, אברבנאל, 3 חד', 
50 מ"ר, קו' א' עורפי מסודרת, 

2,850 ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)40-40(אדוארד

 בר' עקיבא/ירמיהו!!! 3 
חדשה ומפוארת מהקבלן, ק"א 

+ מעלית, חזית, מ- 3,800 
ש"ח, מיידי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)40-40(_____________________________________________

 בהרב שך - חיד"א!!! 
3.5 חד', יפה, ק"ג + מעלית, 
ארונות קיר + מזגנים, 4,400 

ש"ח, מה: 1-11-16. "תיווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)40-40(_____________________________________________

 דירה יפה, 2.5 חד' גדולים, 
דוד"ש, סורגים, ברח' רימון 7, 

_____________________________________________)40-43ל(3,200 ש"ח, 054-4225158

 באבן שפרוט, 2.5 חד', 
משופצת, ממוזגת, 2,600 

ש"ח. בי.א. נדל"ן, 
054-8462882)40-40(_____________________________________________

 באיינשטין, 2 חד' + 
חצר, מרווחת ומשופצת, רק 

2,200 ש"ח, כולל ארנונה. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 2.5 חד', טלפון, ע"ע, רח' 
_____________________________________________)40-41ל(אהרון דב 6, 03-5791643

 ז'בוטינסקי, 2 חד', 30 
מ"ר, משופצת כחדשה, קו' 

ג', עורפי, 2,600 כולל ארנונה. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 אברבנאל, 2 חד', קו' א', 
מזגן, 2,100 ש"ח.

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)40-40(אדוארד

 בשיכון ג', 2חד', 40 מ"ר 
+ מרפסת, ק"ק, מרוהטת 

כחדשה, ממזוגת, 3,000 
ש"ח, מיידי, 050-9627814, 

054-4627814)40-43(_____________________________________________

 בבית יוסף, לזוג צעיר, 
יחידה בבניין חדש, ממוזגת, 

ומרוהטת, מיידית, 2,800 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(עדיאל נדל"ן, 052-8963696

 באלתרמן, 3 חד', ק'4, 
ללא מעלית, 2,850 ש"ח, 

050-3528252)40-40(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות בית 
קרקע או אחר למגורים, 3 ח' 
לפחות, חדשה סביב שכונת 

_____________________________________________)40-41ח("רמות". 054-6557040

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/מרכז, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)40-41ח(בערך, 054-8432271

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 בבאר שבע בשכונה ג', 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 למכירה קניון בבאר שבע, 
שכירות חודשית כ- 200,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר-שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 
קרוב לאוניברסיטה, 620,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ג', 4 
חד', משופצת ויפה, מחולקת 
ל- 2 יח', 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

לאוניברסיטה, 570,000 ש"ח, 
מושכר לתווך ארוך. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 
והאוניברסיטה, אפשרות 

בניה, 1,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בשכונה ד', ברח' 
אלכסנדר ינאי )ליד מעונות 
סטודנטים( 3 חד', קרקע, 

780,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 למבינים ורציניים 
בלבד!!! במגדלי בסר, 
קומה בשלמות, מניבה 

 ,AAA 7.5% - 7, לשוכר
חוזה ארוך, לפרטים:

inbeser@gmail.com)40-40(_____________________________________________

 מציאה להשקעה 
בלעדי למכירה!! חנות 

בר"ע במיקום מרכזי, 
קרובה לגן-ורשא, 100 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופצת כחדשה, 
מושכרת ב- 11,000 

ש"ח + מע"מ לתקופה 
ארוכה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן, החל 
מ- 100,000 ש"ח, קבוצת 

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)40-40(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר: 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בבאר שבע יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 להשקעה  בקרית אתא, 
דירות עד 500,000 ש"ח, 

_____________________________________________)40-40(תשואה מעולה, 052-5562748

 יח"ד, 2 חד', ברח' 
בירנבוים, ק"ד עם מעלית, 

מושקעת, אפשרות לשבתות, 
_____________________________________________)40-41ל(2,450 ש"ח, 050-4110518

■ סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק.3 משופצת,3 חד', 

"רימקס עוצמה"- 
חניתה 03-9337985 

)40-40(        054-4723517
_____________________________________________ 

PRESALE
משרד ב-111,000 ש“ח
למכירה מסחר / משרדים בעפולה

במרכז פארק ההייטק החדש 
צמוד לתחנת הרכבת

6000 ₪ למ“ר 

תיווך השקעה בטוחה 052-7130898
תשואה שנתית כ-    %10
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

כפר שמאי
 3 צימרים על מתחם 

של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! 

054-4385580)29-40(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-17/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-9/17(_____________________________________________

■ מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)4-4/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-11/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-50/16(_____________________________________________

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-19/17(_____________________________________________

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)21-20/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

כרמיאל
 דירת קוטג' מרווחת + 
גינה + נוף, במיקום מצוין, 

בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד, 
04-9987070 ,052-2261711)26-43(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

מצפה יריחו

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

משפחות + ג'קוזי, 
נקיות ומאובזרות, 
052-7203715/20)15-41(_____________________________________________

מרכז הארץ

נתניה

נהריה

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

ומרווחת, נוף גלילי 
_____________________________________________)36-47(מדהים! 050-4770781/2

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-4/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-8/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

 רק 450 ש"ח עד 6 
מיטות במקום הכי טוב 
_____________________________________________)34-44(ביבניאל 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-23/17(וטיולי שטח, 055-6678585

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-1/17ל(053-7707020 050-3770300

 בקריית שמואל, דירת 
נופש, 100 מ"ר, 10 מיטות, 
ממוזגת ומשופצת, מחירים 

_____________________________________________)29-40(נוחים! 050-4110995

 2 יחידות מוילה, 3 חד' 
כ"א, משופצת ומרוהטת 

קומפלט ברמה גבוהה!!! גינה 
_____________________________________________)29-40(יפהפיה וחניה, 050-4505345

■ צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-52(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-3/17(בסיס יומי, 052-6134378

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)37-40/16(ובית מדרש, 052-7646764

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 500 

_____________________________________________)40-51(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

 צימר חדש, מרווח, 2 
חדרי שינה + סלון מטבח, 500 

_____________________________________________)37-40(ש"ח ללילה, 052-7648264

בק.צאנז חדשה, נקייה, 
מרווחת, 2 מרפסות נוף לים, 

ג'קוזי, לזוגות, גם לשבתות 
_____________________________________________)37-40(וחגים, 058-3234001  יחידת ארוח ל- 30 איש 

למשפחות ולקבוצות, מחירים 
אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 

052-7655120)18-20/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)47-47/16(_____________________________________________

 להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר קומה 1- עם 
חלונות, במצב מצוין, 
16,000 ש"ח, מחולק 

לחדרים של 50 מ'- 25 
מ' מתאים לאולם תצוגה 

גדול, למחסנים, או 
למשרדים. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)48-48(_____________________________________________

אור הגנוז

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

לים, ק-10, 20 מ', כולל 
יחידה למנהל ויחידה 

למזכירה, מיידי, 2,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)15-15(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)21-46(_____________________________________________

■ צימר 2 חד', שינה + סלון 
נקי ומאובזר, ממוזג + נוף + 

_____________________________________________)18-44(גינה ומתקני גן, 052-7655177

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות/לקבוצות, 
052-7655095)23-48(_____________________________________________

 מציאה להשכרה 
130 מ', ברח' ירמיהו/ 

רבי עקיבא, ק"ק,כניסה 
נפרדת, מתאים למשרד 

עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)5-5(_____________________________________________

  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, מתאים 

למשרד או למחסן, ברח' 
הרב קוק, 2,500 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

קיט 
ונופש

■ 4 חד', יפהפיה, עם נוף 
פסטורלי לכינרת, ממוזגת 

ומאובזרת, ניסים
_____________________________________________)43-43/16ל(050-9522022

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-9/17(_____________________________________________

 בין הזמנים ,בקרית 
שמואל, לזוג + 2 400 ש"ח,

6-8 נפשות 700 ש"ח, 
יחידה מאובזרת, קרוב לכנרת 
0542076792 058-3227877)30-41(_____________________________________________

 בטבריה דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת, מאובזרת + 

חצר, עם נוף מרהיב לכינרת 
_____________________________________________)34-40(עד 20 אנשים, 050-7406442

 נופש הרימון - חדרי 
אירוח ודירות נופש 
מטופחים וממוזגים 

לקבוצות ומשפחות, 
חלקם 4 ד' הליכה 

מהכינרת והטיילת מתחם 
לקבוצות עד 50 מיטות! 

050-8818678)34-44(_____________________________________________

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-20/17(_____________________________________________

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-3/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-7/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

חשמונאים

טבריה

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-7230470 ,050-2230470)16-16/17(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות 
מאובזרות קומפלט + ברכה 

מחוממת מוצנעת + חצר 
מרהיבה. אתר "צימר דן" 

052-4481113)17-43(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/16(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-17/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-3/17(ולמשפחות

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר
 דירות נופש מאובזרות 

וממוזגות לנופש בין 
הזמנים בטבריה, 

_____________________________________________)35-46(לפרטים: 052-7149402

■ וילה בעלמה למשפחות, 
עד 16 איש, ממוזגת, מטבח 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה + סוכה כשרה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-10/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

 מבצע קיץ ארוח בכינרת 
- עד 40 איש לקבוצות, 

משפחות וזוגות + סוויטה עם 
ג'קוזי לזוג + 2 דקות הליכה 

_____________________________________________)37-44(לכינרת, 050-7824909

 להשכרה משרד במרכז 
ר"ע, מאובזר ומרוהט, מושקע 
ברמה, 25 מ"ר, 3,700 ש"ח, 

050-2808022)38-41(_____________________________________________

 יחידות נופש ווילה לזוגות 
ולמשפחות, בריכה מחוממת 

4X8מ' + משחקי חצר + 
סוכה כשירה, 050-8566778, 
050-2187690 ,04-6980913)38-41(_____________________________________________

 צימרים ליחידים ולקבוצות 
- סוכה, מנגל, בריכה גדולה, 

סנוקר, כדורגל, פארק לילדים 
לשבתות ולחגים במחירים 

נוחים! 052-3540874,
052-3594875)38-51(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

משרדים

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
70 מ"ר, משופץ ומסודר, 
מתאים למשרד + מחסן, 
_____________________________________________)39-42ל(גישה לרכב, 052-7127207

 להשכרה בגני טל בחניה, 
חדר מפואר + שרותים, 

מקלחת, מטבחון, 25 מ"ר, 
_____________________________________________)39-40ל(מחיר מוזל, 052-7672580

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-52/16(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-5/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 12 

מיטות בכ"א + גינה, 
בקרבת ביה"ח לניאדו. 

052-6460451)29-40(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לארוח 
מהנה במיוחד ופרטי, 4 חד' 
+ סלון, בריכת שחיה, גינה 

גדולה, סוכה, 077-5590283, 
054-5726412)38-10/17(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-51(_____________________________________________

■ בשד' גרשנקורן, 
משרד מפואר, מושקע, 

2 חד', ק"ק, 32 מ"ר, 
כניסה נפרדת, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת דירות להשקעה 
בב"ב, תשואה מובטחת, 

נק' יציאה בכל שלב 
בהתראה של 90 יום החל 

 rsi" מ- 100,000 ש"ח
תיווך והשקעות"

050-8761460)37-40(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

עסקים

 בהזדמנות שותפות 
בעסק פעיל, חוזים 
חתומים מול גופים 

_____________________________________________)37-40(גדולים, 058-3261772

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 דירות להשקעה 
ולמגורים בצפת/טבריה החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)39-42(לציבור הדתי, 050-5766979

 מציאה! למסירה 
בטבריה 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, מדשאות, 
ד' הליכה לכינרת, עבור 
_____________________________________________)39-42(דמי פינוי, 050-7824909

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

חזון איש לרח' השומר, 
פרנסה בשפע, השכירות 
5,000 ש"ח+מע"מ, דמי 
פינוי וכל הציוד 100,000 

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

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)5-5(_____________________________________________

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

נטו, ב- 26,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

■ משתלם ברח' יחזקאל 
ק"ק, 100 מ' מחולק ל-2 
יחידות חדשות מושכרות 

ב-5,700 ש"ח, ניתן 
להפוך לחנות, 1,900,000 

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

050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 למסירה !! חנות למכשירי 
כתיבה וצעצעים ביישוב אזור, 
עסק רווחי. "נדל"ן כהלכה"  

055-66-88-111)37-40(_____________________________________________

מגרשים

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ ירד המחיר בחזון איש 
קרוב לר"ע, חנות גדולה, 

80 מ"ר, משופצת, 
לרציניים בלבד, 16,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)3-3(_____________________________________________

■ למכירה חנות ברח' 
הרב קוק ליד רח' טבריה, 

30 מ'+גלריה+מחסן, 
850,000 ש"ח, פנוי חלקי 

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■  חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

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

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

הכללי. פולטוב נכסים, 
052-3646632)39-43(_____________________________________________

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

ירמיהו,חנות,  30 מ' 
משופצים כולל שרותים 
ומטבחון, 4,500 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד רח' 
חברון, חנות מסודרת 19 

מ'+ גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 גילוי מרצון - פוליסת 
ביטוח כנגד הליך פלילי, 

ליווי מקצועי ע"י משרד רואי 
חשבון מוביל בסודיות!!! 

050-7772250)37-40(_____________________________________________

 בירושלים להשכרה מקלט 
למטרה שקטה, 16 מ"ר 

במחיר 1600 ש"ח לחודש, 
052-7667000)37-40(_____________________________________________

 בר' עקיבא,חנות 
להשכרה כ- 60 מ"ר + 

_____________________________________________)38-41(חצר, 055-6683357

 להשכרה באלעד במרכז 
המסחרי נחלת יצחק, חנויות/

משרדים, 20-50 מ"ר, החל 
מ- 1,700 ש"ח כולל ארנונה 

)לא במותגים(. 054-6331700, 
052-7671305)38-40(_____________________________________________

 ברח' חברון חנות 
למכירה, 40 מ"ר, 
השקעה מעולה, 

בהזדמנות, 1,300,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק 
לחנות/אולם, 300 מ"ר 

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)38-41(האולמות, 0527-182182

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת מפעל קוקה 

קולה 80 מ"ר/30 מ"ר, 
שטח מסחרי, משופץ 

ומסודר, מתאים לחנות, 
מחסן , משרד ולכל 

מטרה, שרותים וחניה, 
_____________________________________________)38-41ל(050-2935656

 להשכרה בר"ע מחסנים 
בגדלים מ- 10 מ"ר עד 260 

מ"ר, לפרטים: 053-3336823, 
_____________________________________________)39-40(יהודה

 מיידית, 2 חד' במצב 
מצויין, בטאבו כמחסן, בכפר 
אברהם, מושכרת ב- 2,500 

ש"ח, למכירה
_____________________________________________)38-40ל(052-7132120

 הזדמנות להכנסה 
נוספת!!!!! למכירה 

באלעד עסק פעיל 
בתחום הנעלים + חנות 

+ מוניטין + מיקום מרכז, 
כול הקודם זוכה!!!! 

"ידידיה ומאור נכסים" 
יאיר, 054-4242449. 
_____________________________________________)40-40(ידידיה, 058-4664411

 בהזדמנות, למכירה 
מכולת ריווחית בבני-ברק, 

מיידי, לפרטים:
_____________________________________________)40-43ל(050-8677520

 מציאה! למסירה חנות 
מכולת פעילה ורווחית, כ- 

40 מ"ר באזור הרב שך, 
מוניטין כולל ציוד וסחורה, 
50,000 ש"ח, דמי שירות 

חודשים 2,500 ש"ח, 
לפרטים: "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)40-40(_____________________________________________

 למבינים ורציניים 
בלבד!!! במגדלי בסר, 
קומה בשלמות, מניבה 

 ,AAA 7.5% - 7, לשוכר
חוזה ארוך, לפרטים:

inbeser@gmail.com)40-40(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי, 40 מ"ר + גלריה 

35 לכל מטרה, 3,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 להשכרה ללא תיווך, חנות 
בב"ב לכל מטרה בז'בוטינסקי 
על ציר הרב שך אזור מבוקש, 

16 מטר + רחבה, 2,400 
_____________________________________________)40-40(ש"ח, 054-5500263

 מבנה מסחרי בבאר-שבע, 
מושכר ב- 40,000 ש"ח 

לחודש, 5,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 למכירה קרקע פינתית 
זמינה לבניה בנווה עוז 

 ,mbmestate .פ"ת
050-5483332)40-40(_____________________________________________

 קרקע להשקעה בהוד 
 ,mbmestate .השרון

050-5483332)40-40(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות, 3,600 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 4 חדרי משרד 

+ מזגנים + שרותים, 
לכניסה מיידית, מתאים 

למשרד עו"ד ורו"ח, 
בהזדמנות 6,200 ש"ח. 

תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 להשכרה! ברבי 
עקיבא אזור הרב קוק, 

40מ"ר מתאים למשרד/
לפאנית/סטודיו, מחולק 

לחדרים קומת קרקע, 
משופץ ומושקע כולל 
מזגנים, אופ' לריהוט, 

מיידי, 2,500 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

בן זכאי

 דירת נופש 
מדהימה!!! לכל השנה 
+ שבתות וחגים )סוכה( 
_____________________________________________)40-40(בקרייה, 052-8187700

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-12/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

 נופי הירדן - "בנצימר" - 03-6162228
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף 
מדהימה ביישוב הדתי מצפה 

יריחו, כ- 15 דק מירושלים, 
050-2403750)40-51(_____________________________________________

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00
לפרטים: 054-7631362 (אתי)

וילה מפוארת, 
מרוהטת ומאובזרת

7 חדרים + בריכה גדולה
מתאימה גם למס‘ משפחות
בית הכנסת בקרבת מקום

ישוב שומר שבת

במושב בן- זכאי
בימי חול, שבתות וחגים



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  י”ח- כ’ אלול תשע”ו  21-23/09/16

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

 דרור חלוץ, בבני-ברק 
והסביבה, מבצע קיץ 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 28 
שיעורים+מבחן מעשי 

3,029 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)23-48ל(חינם! 052-2514960

■ 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: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)35-46ל( 054-4468840 )בב"ב(

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-48(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים
■ 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)29-29/17(_____________________________________________

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

מזגנים
 למכירה מזגנים עיליים 

- משומשים במצב מצוין, 
050-5317845)29-40(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-4/17(_____________________________________________

צילום אירועים

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

לברית 650 ש"ח לבר מצווה 
וחינה, 950 ש"ח, אפשרות גם 

_____________________________________________)30-41ל(לצלמת, 052-8510980

קורסים

סת”ם
 משקפת מגדילה 

לסופרי סת"ם, מקצועית 
_____________________________________________)37-40(ביותר, 054-8527470

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)37-40(_____________________________________________

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטרת כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות, קורס

אפילציה משתלם! הסרת 
שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-45ל(052-2538812 077-5177007

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, מסחריות 
גם לנהגים צעירים 

_____________________________________________)14-40(וחדשים, 03-5790909

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-5/17(שעות. 077-40-900-70

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

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

לימוד נהיגה

טוען רבני
  טוען רבני ישראל זכריה. 

מוסמך ומקצועי. ל.מ. טל': 
6632298 -054, יצוג בבית הדין 

רבני- פרטי, ממונות-אישות. 
_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 

הקדימו הזמנותכם 
לחגי תשרי ללא תוספת 
עונה!!! פריסה ארצית 

03-523-66-50
050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-51(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-23/17(לשבת, 052-7696100

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

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-3/17(הכל!!! 03-6318999

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

בב"ב ובכל הארץ, קו 
קבוע לירושלים, מידי יום, 

052-5501812
_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

חשמליים, רק ב- 40 ש"ח 
ל- 3 שעות, 58 ש"ח ליום 

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

בייק רח' ז'בוטינסקי 34 
ב"ב ליד מ. מור,
_____________________________________________)30-41ל(050-3553533

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 מחיר החל מ-2,250 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)40-47ל(050-6666599

התעמלות
 מאמן כושר: *אירובי 
*ריצה *מתיחות *תזונה 

*הורדה במשקל. 
_____________________________________________)32-43(053-9583627, יעקב

יעוץ ועזרה

מכירת רכבים

קיה

שברולט

סוזוקי

פורד

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-2/17(להזמנות  050-4161617

טויוטה

מרצדס

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-46(ונשים, 050-5870353

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)38-45ל(052-3303187, 054-5572342

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

■ שברולט טראוורס 
2013, דגם מפואר, כל 
התוספות, 8 מקומות, 
צבע זהב עדין, שמורה 

מאוד, מחירון, 
050-4133075)37-40(_____________________________________________

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

 פורד פוקוס שנת 2000 יד 
שניה במחיר מציאה,

054-6105643)38-41(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)36-43(עזרא 66 בני ברק

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-122 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

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

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-1/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-2/17(ליום, 050-2502552

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-4/17(*ליסינג, 03-7267260

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

ותיקון כל סוגי מכונות 
התפירה לתעשיה ולבית, 
_____________________________________________)38-41(באחריות! 050-4161920

 למכירה סת"ם 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)38-41(_____________________________________________

קייטרינג
 שפע מטעמים,

אוכל מוכן לשבתות, 
חגים ולכל סוגי האירועים 

בהשגחת יורה דעה, 
מבצע 30 ש"ח למנה 
קומפלט, ר' עקיבא 5, 
פתח-תקוה, להזמנות, 

052-8838186)30-40(_____________________________________________

 לימודי תעודה בייעוץ 
נישואין בתל-אביב, מיטב 
המרצים! לנשים בלבד. 

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

יונדאי

 ספרינטר מרצדס, 2010, 
51,000 קמ"ש, 8 מקומות, 

אוטומט, טורבו דיזל, מצלמות 
_____________________________________________)39-42ל(רוורס, 054-4494611

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 5,500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-42(לרציניים, 050-5957522

רנו
 רנו מגאן 2008, שמורה 

ומטופחת, 12,500 ש"ח, 
052-7124186)39-40(_____________________________________________

חזנות
 התפנה חזן בעל נסיון 

לימים נוראים, בנוסח מרוקאי 
וירושלמי, לפרטים:

055-2274156)39-40(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, קישוטי 
פירות בגדלים שונים, פוסטרים 

מרהיבים לסוכות לסוחרים 
_____________________________________________)39-42ל(ובעלי דוכנים, 055-6687487

 נמצא כרטיס מצלמה עם 
תמנוות באזור שיכון ה' ב"ב, 

_____________________________________________)39-40ח(בפל': 054-8407360

 ב-יז' אב נמצא טיולון 
מחברת goye ברחוב עזרא 45 

_____________________________________________)39-40ח(ב"ב, 052-7114013

 אבד בכ"ח אב דיסק 
און-קי בקו 402 לירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7142601

 אבד עגיל זהב בחנות "זויה" 
ביפו י-ם ביום שישי, פ'-עקב, 

_____________________________________________)39-40ח(058-3228012

 אבד צמיד זהב של נערה 
)ילדה( ביום ו' פר' ראה,

050-4176775 או 
_____________________________________________)39-40ח(050-4140404

 נמצא פיטום הקטורת על 
קלף בשטיבלך רמת אהרון 
ב"ב, 052-7149117, ניתן 

_____________________________________________)39-40ח(להשאיר הודעה קולית

 נמצאה שקית ובתוכה 
טלית באזור רח' הרב שך ב"ב, 
052-7149117, ניתן להשאיר 

_____________________________________________)39-40ח(הודעה קולית

 נאבד שעון לגבר חברת 
וורסטייל כנראה באזור 

איצקוביץ, 052-7149117, ניתן 
_____________________________________________)39-40ח(להשאיר הודעה קולית

 נמצא תיק על ספסל 
ברחוב רוזנהיים בבני-ברק )ביום 

חמישי 9.1( ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)39-40ח(סימנים בטל': 050-4102681

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה )עפ"י 

_____________________________________________)39-40ח(סימנים(. משה, 050-2450783

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

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

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-42(_____________________________________________

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

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/16(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-10/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-8/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-6/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

לבית כנסת. 052-2582452  
_____________________________________________)28-42ל(04-6961029

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

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

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)40-51(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-5/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-15/17(_____________________________________________

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

ומאובזרים, ג'קוזי בכל 
צימר,ספא,מדשאות, 

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

 *דירת נופש יפה 
ומסודרת + ג'קוזי *קוטג' 

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 בית גדול, 4 חד' ממוזג + 
בריה וג'קוזי מחוממים, ספא, 

מגלשת מים וגינה,
04-6921608 ,050-5651279)29-40(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 יחידה במחיר מדהים, 
בריכה, ג'קוזי, גינה למשפחות 

ולזוגות, 052-2797223,
04-6921554)31-42(_____________________________________________

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-52(_____________________________________________

 בבריה - בין צפת למירון: 
סוויטה מאובזרת, 2 חד'+ 

סלון, 2 ז'קוזי, בריכה וסאונה, 
מחירים נוחים! 052-2617816  

052-8650222)33-44(_____________________________________________

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

גישה לרכב, מעל מקווה 
האר"י, )ניתן להשכרה/ 
_____________________________________________)16-42/16(מכירה( 054-2196965

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

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

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

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

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

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

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

גדולה, מיזוג, עד 8 
_____________________________________________)22-47(מקומות, 054-8433991

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)38-41(_____________________________________________

 וילה מפוארת, 6 חד', נוף, 
מרפסות גדולות, ממוזגת 

ומאובזרת + סוכה כשירה, 
054-4846447)38-45(_____________________________________________

 מתחם הארחה חדש, 
חדרים + אולמות מפוארים 

במיוחד, עד 70 מיטות,
052-7655787)38-41(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)38-43ל(052-7113937

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)48-47/16(_____________________________________________

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

052-3239123 ,052-5752933)1-1/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 טיוטה אונסיס 2002 
אוטמט 152,000 ק"מ טסט 9 

חודשים, 5 מקומות, מפואר, 
שמור מאוד! 14,500 ש"ח, 

052-9678475)40-40(_____________________________________________

 טיוטה אייגו 2012 ראשונה 
ידני, קטנה וחסכונית, 80,000 

ק"מ, חדשה!! בהזדמנות!! 
_____________________________________________)40-40(39,000 ש"ח, 052-6917491

סובארו

 יונדאי i30/i20, , יד 
שניה,2010, שמור, 120,000 

ק"מ + חלון בגג, 38,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח, 052-7220391

 סובארו אימפרזה 
2006, 1600, אוטומטי, 
ראשונה, צורה חדשה, 

מכני מעולה, שמור 
ומסודר + טסט לשנה, 

054-8402332)40-40(_____________________________________________

 קאיה ריאו 2011, אוטומט 
שמורה חסכונית נוסעת גם 

על גז טסט חצי שנה! 34,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח, 052-6918692

 התפנה חזן בנוסח 
ירושלים לימים נוראים, ותיק 

ומנוסה. 052-7124186, 
_____________________________________________)40-40(בני-ברק

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים לסוכה ולכיתה, 

גם בלמינציה, לחנויות 
ודוכנים, 054-8438502, 

www.kodesh1.com)40-42ל(_____________________________________________

מעגלים 052-8473222

 של קישוטים 
ושרשראות תאורה 
לחנויות ולדוכנים

קישוטים לסוכות
מבחר גדול

 אבדה בחוף הרצליה 
שקית חומה עם בגדי-ים של 

_____________________________________________)40-41ח(ילדים, 050-4188923

 בי"א אב נמצאו עגילים 
בשביל לאולבי קונקורד 

ונאות ירושלים, בני-ברק, 
_____________________________________________)40-41ח(03-6162229

 ביום רביעי כ"ח תמוז, 
תשע"ו )3/8/16(, נמצאו 

טבעות זהב ליד אחת הרזיות 
בפארק הירקון )גני יהושע( 
בתל-אביב, אשמח להחזירן 

למאבדת - על פי סימנים 
_____________________________________________)40-41ח(מזהים. דבורה, 050-6243734

 בתאריך כז' אב שכחנו 
כובע וחליפה בקו 402 

מירושלים לב"ב, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(לטל': 052-7111828

 נמצאו לפני כשבועיים 
באוטובוס של היום נגן, 
_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 050-4008461

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)40-41ח(1-599-500-003

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמשי, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)40-41ח(בשווה ערץ, 054-9985503

 דרושה קופה רושמת 
_____________________________________________)40-41ח(תקינה ותקנית, 050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים, 
תקינים, תקולים או מיועדים 
לשיפוץ או לפירוק בתמורה 
_____________________________________________)40-41ח(למזומן, טל': 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996, תקין או 

_____________________________________________)40-41ח(תקול, 054-9985503

 לאברך בן תורה דרושה 
מכונת כביסה, 02-6540238, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7606057

 לאברך בן תורה, דרוש 
מיטה להורים, 052-7606057, 

_____________________________________________)40-41ח(02-6540238

 דרוש מקרר משרדי באזור 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, 052-7637572

 מעונין תרומה טוסטר אובן 
במצב מצוין + תנור במצב 

_____________________________________________)40-41ח(תקין, 050-4160457

 דרוש שעון מעורר מכני 
)אפשרי מקולקל( לבן ישיבה 

_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)40-41ח(במצב תקין, 054-7432011

 למשפחה בב"ב דרוש 
טייפ לשמיעת קלטות למסיר 

או בתשלום סמלי,
_____________________________________________)40-41ח(050-4188923

 דרוש מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)40-41ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-8432271

 למשפחת אברך 
בירושלים דרוש בדחיפות מיטה 
לתינוק, שולחן + כסאות, חדר 
שינה, ארון בגדים וספריה, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(050-41917747
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ריהוט

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים, 

ספות 3+2 מעור איטלקי 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

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

0544-919299)39-42(___________________________________________

תינוקות

 נעל צעד ראשון, מידה 19, 
nike, כתום, לבן/בת, מצב 

מעולה! 90 ש"ח, 
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

תקשורת

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

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

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 סורג ישר בצבע שחור, 
אורך: 2 מטר, גובה: 90 ס"מ, 
200 ש"ח בלבד! בהזדמנות! 

_____________________________________________)30-40(054-2841250 )י-ם(

 ספר לימוד אנגלית 
)דקדוק( grammer+, לכיתה 
5, חיה אביעזר, מצב מעולה! 
_____________________________________________)32-42(30 ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

במצב מצוין, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 למכירה כנרים יפיפיים 
בהזדמנות,

054-8527470)37-40(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

נה
טמו פמו

www.
pamotmuna.co.il

יש לך?

 שולחן משרדי, צורת ר, 
צבע אגוז בהיר, חדש לגמרי, 

450 ש"ח, גמשי, 
_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון, 80*190, 

ב- 400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 כסאות פלסטיק גדולים, 
נוחים ושמורים, מתאימים לגן, 
אפשר בודדים, 30 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)39-40ח(03-9307308

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטר 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(052-7633316

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)39-40ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר, גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
174X43/110X32/62X43

_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן חום, 1.50*0.52 
נפתח ל- 2 מטר, 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בירושלים, 054-8481830

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)39-40ח(054-6983461

 שולחן לסופר סת"ם 
ולמתייג, נוחות מרבית, במצב 

מצוין, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(052-7687197

 ספת עור שחורה, 3 
מושבים במצב טוב מאוד, ב- 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח, 9765927

 מיטת נוער על-קל במצב 
טוב, צבע כחול בפתח-תקווה, 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח, 052-5320820

 ספה דו-משובית, 350 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)39-40ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם מזרון + 
נפרד, מצב חדש, 380 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן לסלון 2 + 1/2 
מטר מעץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-9408833

 מיטת היירייזר נמוכה 
שנכנסת מתחת להיירזר, 

כחדש, למסירה, 
_____________________________________________)39-40ח(050-4190020

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-7863538

 למסירה מזנון, לפרטים: 
_____________________________________________)39-40ח(052-7644861

 4 כסאות לפינת אוכל 
יוקרתיות ומפוארות, מצב 

חדש, עור אמיתי, חום כהה, 
_____________________________________________)39-40(300 ש"ח כ"א, 054-2612980

 עגלת PEG אמבטיה + 
טיולון במצב מצוין, 150 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד, 03-6195941

 סלקל ובוסטר לרכב, 80 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, טל': 050-5967114

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(053-3180904

 טיולון COMBI, מצב 
_____________________________________________)39-40ח(טוב, 150 ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(058-7384429

 עגלת GRACO, ב- 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 058-7384429

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב", 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצויין של "שילב", 300 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 עגלת פג במצב טוב 
בצבע כחול במצב שכיבה 

לתינוק, 200 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(052-2655837

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
כחדשה, מזרון אורטופדי, 

איכותי, ב- 500 ש"ח בלבד, 
052-7188251)39-40(_____________________________________________

 עגלת תאומים "בוגבו", 
אמבטיות + טיולונים כחדשה, 

ב- 3,200 בלבד, 
052-7188251)39-40(_____________________________________________

 עגלה לתינוק טיולון 
שנשכב פג פרגו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4172197

 עגלת תינוק משולבת 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-7662125

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 

320 ש"ח עם אפשרות לקנית 
_____________________________________________)39-40ח(האמבטיה, 052-7110779

 מעמיד רגלים לאמבטיה 
של תינוק כחדש, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-9089110

 עגלת ג'וי חדשה בקיטון , 
380 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8447073

sk1  חדש מאושר 120 
_____________________________________________)39-40ח(בב"ב, 052-7679123

 סמסונג 1200, מצב לא 
ידוע, 50 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)39-40ח(052-7679123

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)39-42(_____________________________________________

 ספר "יסודות הכתיב" 
לכיתה ג' במצב מצוין, 15 
_____________________________________________)39-42(ש"ח בלבד! 054-8063853

 וילון מפואר במיוחד לסלון, 
כחדש, לויטרינה גדולה + 2 
חלונות בינוניים, 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)39-40(כל הסט, 054-2612980

 ,Korgpa900 אורגנית 
חדש, מתוכנת ברמה גבוהה 

_____________________________________________)39-40(במחיר טוב, 053-3177969

 Korgpa4 אורגנית 
חדש + אחריות במחיר מוזל, 

_____________________________________________)39-40(לפרטים: 053-3177969

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 

2 מזרנים אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)40-41ל(052-8571371 ג. שמואל

כמיטב המסורת
עם אוצרות חיים 
במלון המצודה צפת ובמלון עדן טבריה

לפרטים והרשמה אוצרות חיים: 03-6880091 | 050-3131740/1

שישי עד שלישי כ"ז אלול-ב' תשרי 30/9-4/10 

במחיר שאסור לפספס 
אפשרות לראש השנה בלבד!

מס' המקומות מוגבל    אל תחמיצו טיול לקברי צדיקים     הפעלות לילדים    עונג שבת מיוחד במינו

בהשתתפות:
הרב מרדכי איפרגן 

הרב שחר לוי 
הרב דרור יפרח 

הרב אמנון בן סימון 
הרבנית אוריאנה בן סימון 
והפייטן דוד שלמה שירו 

ראש השנה ראש השנה  בס"ד

גלאט
כשר

משגיח
צמוד 

הד העיר

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מערכת סטריאו גדולה 

Panasonic, איכותית 
מאוד, 4 חלקים, כניסת 

USB, ב- 500 ש"ח, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

 דרוש/ה מיטת מעבר 
וזמרון רוחב מקסימלי 68 ס"מ, 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון: 050-9412044

 דרוש שעון מעורר לשבת-
קודש לבחור ישיבה, אפשרי 

_____________________________________________)39-40ח(מקולקל, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)39-40ח(054-7432035

 מעוניין בקניית טייפ 
קומפקטי, משומש/חדש, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4113020

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים לחלקי 

חילוף, בתרומה, 
_____________________________________________)39-40ח(054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 אברך דרוש אופני כושר 
במצב טוב ובמחיר סמלי! 

_____________________________________________)39-40ח(054-7354625

 דרוש מקרר קטן מתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)39-40ח(054-7938941

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט, 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)39-40ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)39-40ח(בתרומה, 054-8432271

 למכון חוסים דרושים 
בדחיפות כלי עבודה שונים 

_____________________________________________)39-40ח(מכל הסוגים, 052-3240093

 מעוניין לקנות פלאפון 
_____________________________________________)39-40ח(כשר, 052-716777

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצויין - 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)39-40ח(02-6661606

 מקרר משרדי אל.ג'י 
מעולה, 400 ש"ח, גובה 85 

ס"מ, בפתח-תקוה,
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 תנור אפיה בילדאין, 
סאוטר טורבו צבע לבן, מחיר: 
350 ש"ח בלבד, מצב מצויין, 

כמעט חדש, חלבי,
_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 מקרר משרדי, 150 ליטר, 
דגם דלתא, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 ,PHILIPS מייבש כביסה 
מצב טוב, 5 קילון, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(058-7384429

 תנור גז, 490 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)39-40ח(054-8447073

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, כחדש,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזרה עמוד, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)39-40ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מכונה למיץ גזר ומיצים 
קשים במצב מעולה, 100 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3466398

 מקרוגל קריסטל עם 
אופציות, 250 ש"ח, )בשווי 
_____________________________________________)39-40ח(700 ש"ח(, 052-7110779

 רולים מקצועיים רמינגטון, 
_____________________________________________)39-40ח(45 ש"ח, 052-7110779

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 מקרר בקו לבן, מצוין, 500 
ליטר, 300 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8481830

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(בירושלים, 054-8423405

 מדיח כלים גדול, קינג, 
_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 בייביליס מקוצעי מארה"ב, 
חדש באריזה + מגהץ שיער 
איכותיים במצבע, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7110779

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)39-40ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-5543055

 תנור במצב מצוין במבע 
ניקל, ב"ב, 500, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7676402

 מכונת גילוח חשמלית 
כחדשה ממש, חזקה ואיכותית 

במחיר 150 ש"ח, כל הקודם 
_____________________________________________)39-40ח(זוכה: 054-8452961

 מייבש כביסה עובד, 300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 03-5700422

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות טיולון במצב מצוין 
ומזוודה גדולה במצב מצויין, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 050-4191774

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום:

_____________________________________________)40-41ח(052-7652286

 מבקשת לקנות כסא 
אוכל לתינוק, אפשרי פלסטיק 
_____________________________________________)40-41ח(במצב טוב, טל': 03-6185569

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח, ומזגון חלון 

_____________________________________________)40-41ח(קטן בתרומה, 054-8432271

 מענויין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)40-41ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה, במחיר סמלי, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7163334

 דרוש באופן דחוף מיטת 
נוער נפתח, בירושלים:

_____________________________________________)40-41ח(052-7197544

 למשפחת אברך דרוש 
אופנים לידל בן ארבע במחיר 

_____________________________________________)40-41ח(סמלי, 052-7635530

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 c2 מעונין לקנות נוקיה 
tu נוקיה 208 ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7617697

 תנור אפיה בילדאין סאוטר, 
טורבו, צבע לבן, כמעט חדש, 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, טל': 050-4116075

 מקרר משרדי, 150 לטר, 
דגם דלתא, מצויין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(לבן, טל': 050-4116075

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4128920

 מקרר מצוין, 480 ליטר, 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, בב"ב, 03-6779446

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)40-41ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(טל': 054-6983461

 PIOLT טוסטר אובן 
גדול במצב מעולה, 170 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)40-41ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-4273857

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות במחיר סמלי, 190 

ש"ח, פסחיים כחדשים,
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 מקרוגל קריסטל איכות, 
מעולה, גדול, 320 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בירושלים מאוורר חדיש, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 050-6256846

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחדש לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-5543055

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס )טוב 

לסוכה(, מקרר אמנה, תנור + 
_____________________________________________)40-41(כיריים, כחדש, 052-2530036

 GMAIL שירותי מייל 
למחשבים ללא גישה 

לאינטרנט, החל מ- 25 ש"ח 
_____________________________________________)40-6/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

שירות בב"ב ובירושלים,
052-7611936)40-52(_____________________________________________

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 שולחן עץ מלא )חום( ליד 
הספות בסלון, 60/120, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, 052-7112123

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-4992952

 למסירה, ארון קודש שמור 
במצב טוב )פגמים קלים(, דגם 

_____________________________________________)40-41ח(ישן, 050-4087927

 זוג מיטת חדר שניה + 
שידה, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-2626987

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירת מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 מיטת מעבר מצוירת + 
מזרון שילב, אורך 1.35 בבני-

ברק, 250 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8457681

 מסירת ארון קודש 
בחינם, לפרטים - גיא, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(052-7153359

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)40-41ח(054-6983461

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן משרדי חדש, יפה 
ומפור, צבע אגוז בהיר בצורה 
ר' מתפרק בקלות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש, 050-4115075

 ספה דו מושבית, מצב 
טוב, 240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 ספה תלת מושבית דמוי 
עור במצב טוב, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(מחיר גמיש, 052-5078585

 ספה עגולה בודדת, יפיפיה 
כחדשה, בצבע חום, רק 220 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסאות כתר עם ידיות, 
רק 20 ש"ח כ"א, ב"ב, -077

_____________________________________________)40-41ח(3004602

 מיטת בסיס רוחב 90 
ס"מ, 450 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7677306

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית, 290 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 ספה תלת מושבית בצבע 
חום כהה במצב מצוין - 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טלפון: 03-7514127

 בהזדמנות! שולחן 
סופרים דגם "ינאי" מסיבי, 
מתכוונן, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423645

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)40-41ח(7863538

 שולחן לסלון 2+1/2 מטר 
מעץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9408833

 ספה דמוי עור צבע חום 
כחדשה, ב- 450 בלבד! -054

_____________________________________________)40-41ח(8429260, 054-8457079

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח,054-4273857

 מיטת מעבר מעץ ב- 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7635530

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מצוין, 580 ש"ח,
_____________________________________________)40-41(054-5467979 )ב"ב(

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)40-41ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר, גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)40-41ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 מעוניינים במיטת קומתים 
למסירה או ת.סמלי בירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8434883

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 טיולון בייבי, ג'וקר בצבע 
כחול במצב חדש, עדי טלפון: 

_____________________________________________)40-41ח(050-5726864

 ירד המחיר!! עגלת 
 EVO שכיבה + טיולון מוצי
שלדה כסף ובד חום מבריק, 

הכול 500 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-7115028

 עגלת אמבטיה נהפך 
לטיולון, צבע אדום, כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(490 ש"ח, 058-3294562

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)40-41ח(350 ש"ח, 054-8423405

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נכרי, 30 ש"ח בלבד, שלב 1, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8495952/3

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש, צבע וורוד - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 נדנדה לתינוק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 לול לתינוק כמעט חדש + 
גלגלים עם בעיה קטנה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 03-9307308

 כסא אוכל לתינוק + 
2 מגשים, מצב מצוין, חבר 
PEG בבני-ברק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8457681

 משאבת חלב חשמלית 
מדלה מיני אלקטריק, 

חדשה באריזה, 320 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(0504144949

 עגלת תינוק פרוג, רק 
390 ש"ח, צבע אדום, בני-

_____________________________________________)40-41ח(ברק, 052-5737813

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-6990740

 סימילאק, שלב 3, חלב 
ישראל, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9667588

 עגלה )מוצי( אמבטיה 
)תכלת(. טיולון )ירוק( + 

שלדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7112123

 עגלת ד"ר בייבי, חדשה, 
בצבע שחור, ידית מתהפכת, 
במציאה, 390 ש"ח במקום 

_____________________________________________)40-41ח(900, ב"ב, טל': 077-3004602

 סל-קל לרכב, כולל גגון 
לשמש במצב מצון, רק 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסא אוכל צ'יקו כולל מגש 
נשלף ללא רצועות, רק 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 בגדי תינוקות מותגים 
בנים/בנות, קיץ/חורף, בגדי 
גוף, אוברולים ועוד, בין 5-15 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 עגלת פג טיולון, אפשרות 
לתוספת אמבטיה, בתשלום, 

רק 500 ש"ח כולל תיק תואם, 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטת תינוק מעץ, צבע 
אגוז, כחדשה + מזרון, 450 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7117487

 2 כסאות לתינוק לרכב, 
מצב טוב, 120 ש"ח כל אחד. 
_____________________________________________)40-41ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיסא לרכב לפעוט, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4176661

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-50(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 בייבי ג'וגר על 4 גלגלים, 
אדום/שחור, 350 ש"ח,

_____________________________________________)40-40(052-8378727 )ב"ב(

 הקסניום SIM 2 במצב 
טוב + אביזרים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7117487

 סמסונג כשר, 2 סים, חדש 
+ אחריות + אביזרים, 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד, 052-7117487

C2  מצוין תומך כשר כל 
החברות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7869008

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 פאות קצרות כהות, 
קאסטם, ייבוש טבעי, יד-שניה, 

במצב מצוין, 600 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)40-40(052-7128580 )י-ם(

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-52(תמונה במייל/ווצאפ

 "מסלולים" לכיתה ח', 2 
חלקים 50 ש"ח, גם לכיתה 

ו' + אביזרים, 20 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)40-40(מצוין! 052-7128580 )י-ם(

storyland" " ב- 15 ש"ח, 
_____________________________________________)40-40(052-7128580 )י-ם(

take it easy" ", ב- 30 
ש"ח, מצב חדש! 

_____________________________________________)40-40(052-7128580 )י-ם(

 שעון לונג'ין מלבן, דגם 
דולצ'ה ויטה, 2 שורות 

יהלומים, מתאים לחתן-
כלה, חצי מחיר, 7,000 
ש"ח, חדש + תעודת 

_____________________________________________)40-41ל(אחריות,.054-4741373

 כספת פלדה חיצונת + 
קוד + מפתח חכם, 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בלבד, טל': 050-4116075

 גגון לרכב + מפתחות, 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח, טל': 0504116075

 שטיח לחדר ילדים, כחדש, 
שטיחי כרמל, 70 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 

ב- 400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)40-41ח(052-3073826

 כסאות כתר עם ידיות, 
רק 20 ש"ח כ"א, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(0773004602

 10 זוגות נעלים לנשים 
מארה"ב מעור, נוחות במיוחד, 

מותגים, מידה 40-41 ללא 
_____________________________________________)40-41ח(עקבים, 077-3004602

 כלוב לתוכים חדש, 
בירושלים רק ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(הקודם זוכה, 054-8083230

 אופניים BMX מתאים 
לילד בן 6 במצב טוב, 180 

ש"ח. גבעת שמואל,
_____________________________________________)40-41ח(052-8571371

 אופניים לילדים במצב 
מצוין, ב- 150 ש"ח בלבד, כל 

הקודם זוכה, לפרטים:
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 בלון גז קטן, ריק, ב- 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7126106

 בהזדמנות, מסחטת 
פירות וירקות, רב עוצמה, 

חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 סיר טיגון 5 ליטר חשמלי, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)40-41ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגג, 100 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לרכב, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 טלית חדשה, תימני, גודל 
_____________________________________________)40-41ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 נרתיק לספר תורה, 250 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
חדשה, 120 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלדי, 20 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857
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■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)37-40(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מעוניין לעבוד במשרד 
עו"ד באזור פ"ת-ר"ג-ב"ב 

והסביבה הקרובה,
054-5663798)39-42(_____________________________________________

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

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

בלבד! נסיון והמלצות,
050-4124827)32-42(_____________________________________________

 מעוניין לטפל באדם זק 
)אפשרי ללילה(/חלק משעות 

_____________________________________________)39-40ח(היום, 054-7938941

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה 

חלקית, ללילה/יום,
_____________________________________________)39-40ח(054-3102412

 יש לך יכולות 
במכירות? מקומך 
איתנו!!! ל"איחוד 

הצלה" דרושות מוקדניות 
לפרויקט התרמה בבני-
ברק ובירושלים, שכר 

ובונוסים, אווירה נעימה, 
03-6001411)40-41(_____________________________________________

 לגן מקסים עם אווירה 
ביתית בהוד-השרון, לגילאי 3 
חודשים - 3 שנים, מטפלת 

אחראית ורצינית למשרה 
מלאה, 8:00-16:00, שכר טוב 

למתאימות! מיכל,
09-7604352 ,054-4331646)40-41(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן לערב 
+ רשיון תיווך, למשרד 

תיווך מרכזי בב"ב, מיידי! 
03-5702323)40-40(_____________________________________________

 לתחום התכשיטים, 
דרוש עובד 5-7 שעות ביום, 

להתקשר משעה 19:00-21:00 
_____________________________________________)40-40(לפלא': 054-3452172

 דרושים מתרימים בדוכנים 
לארגון חסד ידוע, בער"ה 

_____________________________________________)40-41ל(ובעיו"כ, 052-7633347

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בנקיון ובישול, 3 פעמים 
בשבוע, בשעות 16:00-20:00, 

_____________________________________________)40-43ל(050-5957951

 עובד מעל גיל 24, 
לעבודות בגובה, 30 ש"ח 

לשעה בב"ב, 052-7190990, 
_____________________________________________)40-41ל(03-5783170

 לאדם מוכר ומשפיע 
בירושלים מזכיר/ה ועוזר/ת 
אישי/ת, עם ידע בכתיבה, 

9,000 ש"ח. *למנכ"ל חברה 
באיזור בני ברק, דרוש/ה 

מזכיר/ה ועוזר/ת אישי, ללא 
נסיון שכר 9,000 ש"ח, עם 
נסיון - שכר 12,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(*קריירה, 072-22-222-62

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)40-43(לניסיון, 054-7771118

 למעון ברמת אביב סייעת/
אחראית קבוצה, לגילאי 2-3, 
גישה לילדים חובה + נסיון, 

_____________________________________________)40-43(מיידי! 050-4088034

 דרושים אנשים נמרצים 
לעבודה בעמדות התרמה 

במקומות מרכזיים במרכז, 
בסופ"ש ובחגים לארגון חסד, 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בב"ב, דרוש 
עובד נקיון יסודי ל- 5 שעות 

יומיות, שכר נאה, 
_____________________________________________)40-43ל(058-4119973

 דרושים מתרימים 
להכנסת כלה, 50%,

_____________________________________________)40-41ל(058-3274454

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)40-43(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות חליפות 
ברבי עקיבא בב"ב, בין השעות 

16:00-22:00 נסיון יתרון, 
_____________________________________________)40-41ל(053-3391691

 למוסד תורני בב"ב, דרושה 
עובדת טלמרקטינג, גמישות 
בשעות, 03-5779500, ניתן 

_____________________________________________)40-41(להשאיר הודעה

 ל"אשל אברהם" 
דרושים בחורים לגיוס 
כספים בערב הימים 

הנוראים, 
_____________________________________________)40-41(1700-503-502 שלוחה 4

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד, סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים. ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 לפלאפל נחום 
)השומר(, דרוש עובד 

מטבח דינאמי, -08:00
13:00, 30 ש"ח לשעה 
+ כל התנאים )אין צורך 

_____________________________________________)40-41ל(בנסיון(, 052-2452278

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, גננת/

סייעת, מהשעה 11:00 
בבוקר עד 4:30 בצהריים, 

מיידי! 052-3651355, 
_____________________________________________)40-41(חנה

 לצהרון ברמת-אביב )ת"א( 
דרושה סייעת ל- 10 ילדים, 

13:30-16:30, 5 ימים בשבוע, 
שכר נאה! 052-7906460, 

_____________________________________________)40-41(ענת

 באזור המרכז דרושה 
עובדת אדמינסטרטיבית 

עם יכולת ניסוח מכתבים,  
 8:00-16:00

Adi31@ritghtscenter.
co.il

)40-43(                         050-2436777_____________________________________________

 דרושה גננת/ מטפלת 
לגילאי שנתיים, לגן 

בפ"ת, לפרטים בשעות 
_____________________________________________)40-41(הערב 050-4107739                      

 למחסן יבואן, דרושה 
פקידה עם ידע בישומי 

המחשב, לעבודות משרד 
וטלמרקטינג, לחצי 

משרה בבני ברק
)40-43(                           050-6964424_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

ל"ערכים"

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוה"כ

050-4119446

דרושים בחורים

לפרטים:

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

 למשרד רו"ח דתי בת"א, 
דרושה מנה"ח + נסיון חובה 

בחשבשבת חלונות למילוי 
מקום, קו"ח לפקס:

03-5379105)40-41(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)40-41(לפקס: 03-8007050

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 אקדמאי חרדי, מומחה 
בהקמת צוותי מכירות 

והפעלתם, תוצאות 
_____________________________________________)40-41ח(מדהימות!! 050-4160390

 בחור ישיבה מעונין לעבודה 
בעבודה מס' פעמים בשבוע 

בירושלים בשעות הצהרים 
והערב, ללא תלוש,

_____________________________________________)40-41ח(053-3318897

 מעוניין לעבוד כל יום, 3-4 
שעות בירושלים בכל תחום, 

_____________________________________________)40-41ח(053-318897

 חרדי פנוי לכל הצעת 
עבודה בירושלים: 

_____________________________________________)40-41ח(052-7197544

 מעונין לעבוד פעמיים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)40-41ח(מעניינת, 052-7163334

 חרדי אחראי ורציני, 30 
נשוי, רשיון מאש 12 טון + 
מלגזה ועוד... מעוניין בכל 

תחום, עדיפות באזור י-,
_____________________________________________)40-41ח(054-8083230

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ש"ח

חיסולי קיץ
פריטים מקסימים!

שבוע אחרון
"אצל בתיה"

ירושלים 59 ב"ב 03-5792841

*הגיעה קולקציה 
מהממת לחגים וארועים

10-20-30

 פאקט מלברו דיוטי פרי 
ישראל, 260 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(058-3234562

 טוסטר אובן הימלטון, 
42 ליטר חדש מהאריזה, 250 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-7157485

 אופניים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שטיח 2X3, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(גמיש, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 נעליים חדשות באריזה, 
אלגנטיות לשבתות ואירועים,ב 

- 110 בירושלים, 
_____________________________________________)40-41ח(054-8464166

 מיקרופון אלחוטי איכותי 
חב' מיקסטק במצב מצוין, 

490 ש"ח בלבד, ב"ב,
_____________________________________________)40-41ח(054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה כולל מיקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט, מתאים 

לאירועים עד 150 איש, קל 
לנשיאה, במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 עט קוויקשלרי, סורק 
טקסט מאנגלית לעברית עם 

קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)40-41ח(054-3132330

 שואב אבק 90 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(בירושלים, 054-8423405

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423405

 מחשב נייח פנטיום 4 
במצב מצוין!!! כולל מקלדת 
+ עכבר + רמקולים!!! 400 

ש"ח, טל': 052-8401909 
_____________________________________________)40-41ח(בפתח-תקווה

 שמלת אירועים בצבע 
נחושת מידה 48 למחתנת, 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפת נוער אלגנט 
תוצ"ח מידה 14, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח, מידה 
XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 מכונת תספורת מאובזר 
כחדשה, 80 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7663458

 פינת אוכל כחדשה 
בהזדמנות, מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 צלחות פורצלן כחדשה 
_____________________________________________)40-41ח(בשקל, 054-4273857

 מסך 17 אינצ' 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מסך 24 אינצ', 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 אופנים לנער 24", ב- 250 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח כחדש, 054-4273857

 ז'קט כחדש, מידה 
58-60 בהזדמנות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(0504160457, ירושלים

 כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)40-41ח(03-9074725

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)40-41ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)40-41ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותו 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7633316

 סורג מגולוון חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 052-7633316

 בבני-ברק, משחקי קופסא 
במצב מצויין, 10-25 ש"ח 
לגילאים שונים, טל': -054

_____________________________________________)40-41ח(8457681

 להשכרה שמלת אירועים 
מפאורת )ארוך( למחתנת, 
מידה L, ב- 350 ש"ח, -054

_____________________________________________)40-41ח(8487627

 LG ,מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 70 ש"ח, -052

_____________________________________________)40-41ח(3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות /עציצים, 
_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח, 052-3463482

 דפנות עץ לסוכה 
3.20X1.90, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7663458/7

 דלת פנדור כחדשה, צבע 
אגוז, 64 ס"מ )למשקוף 70(, 

_____________________________________________)40-41ח(ב- 100, 052-7679123

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לגרם, 0527154392

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מי קלף איכותי! 10 ליטר, 
ב- 300 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)40-41ח(050-4171350

 תרנגולים ננסיים יפהפיים 
בצבעים יפים לא מרעישים, 70 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לאחד, 03-6779712

 תוכי חבר מאובזר, ב- 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7635530

 אורגנית ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7635530

 נעלי בית אורטופדיות 
לאישה, ב- 100 ש"ח, בלבד, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7635530

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)40-41ח(7110779

 ג'ל מעולה לפאות בניםלא 
משאיר פירורים לבנים, 15-35 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7110779

 תמיסה מינרלי להחזרת 
נוזלים לגוף במקום 78 

בקופ"ח, רק 55 ש"ח בהכשר 
העדה החרדית, 500 מל', 

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 פקט סיגריות פרלמנט 
דיוטי פרי ישראל, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4170223

 חולצות נאוטיקה במחיר 
יבואן, מידות 16,16.5, ב- 160 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7693172

 גיטרה קלאסית חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 ש"ח. 052-2913522, 

_____________________________________________)40-41ח(משה

 כל סוגי עצי פרי ונוי, 
_____________________________________________)40-41ח(140/190 ש"ח, 052-7693172

 מסך מחשב עבה - 50 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-6651365

 רדיו טייפ דיסק במצב 
חדש, 450 ש"ח + אופניים 
הילוכים )21( במצב כמעט 

חדש, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-9340317

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
בצבע שחור חדשות! במחיר 

עלות בסך: 85 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-4176661

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מכשיר "קיטורן" חדש 
לחלוטין, 150 ש"ח, -054

_____________________________________________)40-41ח(8423402

 אופניים הילוכים 26", 
ב- 290 ש"ח, ב"ב, פל': -054

_____________________________________________)40-41ח(5385013

 ,BMX אופני ילדים 
ב- 100 ש"ח, ב"ב, פל': -054

_____________________________________________)40-41ח(5385013

 סט מחזורים מעור לבן 
כחדש, נעשה בחלקם שימוש 

פעם אחת, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7143602

 אופני הילוכים 24" ו- 
26", ב- 260 ש"ח כ"א ואופני 

ידלים BMX, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, פל': 054-5385013

 בירושלים מגן נגד 
מים למצלמה וכלל סוגי 

הפלאפונים במצב חדש, 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-6256846

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 054-8453370

 ספר השיאים של גינס 
מהדורת 1990, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423402

 חומשים פרוש מלבים 
בששה כרכים ניויורק תש"י, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 054-8423402

 12 מדריכי תיירות "לפיד" 
לערים החשובות שבעולם, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 054-8423402

 7 כרכים מתוך 
אינצקלופדיה לרפואת 
המשפחה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8423402

 8 כרכים ספרי בישול 
שונים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423402

 חמשה שעוני קסיו דגים 
שונים במצב עבודה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8423402

 כיסוי לפלטה לשבת, 
עבודה יד, רימונים, חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 Brother תוף למדפסת 
שמתאים לאלפי דפידם, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-2103595

 טבלט סמסונג גלקסי, 
7 אניצ' כחדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 נברשת קריסטל יפהפיה, 
500 ש"ח, 054-8438824, 

_____________________________________________)40-41ח(03-6189006 אחה"צ

 פלטת שבת למכירה, 
תיקון קל, 30 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7616301

 קפסולה מקורי, 30 
ש"ח בב"ב, 050-4139164 

_____________________________________________)40-41ח(להתקשר בערב

 פליימוביל כבאית, 95 
ש"ח, פרטים בפאלפון בב"ב, 

050-4139164, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(בערב

 פליימוביל משטרה! 85 
ש"ח, פרטים בפאלפון: -050

_____________________________________________)40-41ח(4139164, להתקשר בערב

 מכשיר הליכה יורק אקסל, 
צריך תיקון, 400 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7626001/2

 סרפן חגיגי/לאירועים, 
מידה 36, חדש לגמרי, 140 

ש"ח, טל': 02-6414194, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4189919

 סוכה קומפלט 
3.60X4.20, דפנות, סכך, 

קורות, 50 ש"ח לדופן,
_____________________________________________)40-41ח(054-6481333

 נגן בלוטוס 8GB חדש, 
100 ש"ח, 052-7617697, 

_____________________________________________)40-41ח(03-6189714

 גז תנור, מייבש, שיש 
מטבח, עגלה, סל-קל, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8432773

 אורגן 5 אוקטבות, מצב, 
מצוין + נרטיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(פל': 054-8441509

 G.P.S מכשיר ניווט 
חדש באריזה, מפות 2016, 

ותוספות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(053-3120547

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2727474

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4177726

 מספר קוקטיילים ב- 80 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לאחד, 08-9765927

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטם, יפהפיות בכל הצבעים, 
מחיר 500 ש', 052-7163334, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4113558

 סרטי ילדים מפוקחים 
_____________________________________________)40-41ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7603864

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בבני-ברק, 052-7600336

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופרוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 0524831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(50 ש", 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיות, 40 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831494

 גגון לרכב טלסקופי + 
מפתחות חדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 כספת פלדה חיצונית, קוד 
סודי + מפתח חכם, התקנה 
קלה מאוד, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 מציאה! 2 ברזי קיר 
חדשים, 60 ש"ח בלבד כ"א, 

_____________________________________________)39-40ח(03-6195941

 כלוב גדול + זוג 
קוקטיילים, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בהזדמנות, 9765927

 מערבל קנווד שף, 250 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)39-40ח(054-8423405

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)39-40ח(054-8423405

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154392

 CD מחשב נייד ללא כונן 
שימוש עם כבל בלבד, 300ש 

_____________________________________________)39-40ח("ח, 052-7662125

 קורקינט מאלומיניום - קל 
וחזק כחדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)39-40ח(02-6561606

 מאוורר שחור "20 - 
100W  על עמוד רוח חזקה, 

מציאה - 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)39-40ח(02-6561606

 סיגריות מרלבורו 2 
פקטים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)39-40ח(050-7963899

 מכשיר הליכה תוצרת 
YORK, דרוש תיקון קל, 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 02-5379135

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)39-40ח(149 ש"ח, 054-4783220

 עשר בית מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח, בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 אסלה בצבע בז' + ניאגרה 
מעולה בפתח-תקווה, 150 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-2786557

 אופניים הילוכים 26", 290 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, ב"ב, פל': 054-5385013

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154392

 ז'קט צמר כחדש מידה 
58-60 בהזדמנות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4160457, ירושלים

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכישר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 70 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482





3,190₪
מחיר מומלץ לצרכן

BKDM22100X | תנור בנוי דו תאי

2,490₪
מחיר מומלץ לצרכן

KCDM62110DW | תנור משולב דו תאי

4,790₪
מחיר מומלץ לצרכן 3,690₪

מחיר מומלץ לצרכן

DN156821W | מקרר מקפיא עליוןCN160231W | מקרר מקפיא תחתון

תנור משולב דו-תאי מדגם  KCDM 62110DW , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 44 
ל'. תנור בנוי דו-תאי מדגם  ODM 22100 X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 65 ל'.

מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 520 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא 
הקפאה: 122 ל'. מקרר מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 590 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', 
נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן. התמונות להמחשה בלבד. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו 

ללא חיוב. ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג. ט.ל.ח.

בחג הזה
כל הבית                !

*4512www.brimag.co.il
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