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מודאגת 
/ עמ' 2

מאות אלפי ילדים וקשישים חיים מתחת לקו העוני

תעודת עוני

חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד 

בני ברק

0533-800-708

לחם בשר משדרגת את שולחן השבת
ולך נותר לקצור מחמאות!
אוכל ברמה אחרת במחירים מפתיעים!

פתחנו!! אולם אירועים יוקרתי עד 150 איש.

מידי יום שישי, יריד מטעמים, 
תבשילים ולחמים מבית לחם בשר

תפריט עשיר מאד לשבת!

החלה 
הרשמה 
לאירועי 

חורף!

חדש!

90
ש 

לא
 פ

ט,
וח

ש
תי 

 נ
ם:

לו
צי

'לתת' שהתפרסם השבוע  דו"ח העוני האלטרנטיבי של עמותת 
  מעלה: בישראל חיים כ-2.4 מיליון אזרחים מתחת לקו העוני

לפי הדו"ח, למעלה ממיליון ילדים בישראל חיים בעוני  עוד עולה 
מן הנתונים כי יותר ממחצית הנתמכים על ידי רשויות הרווחה 
המרכיב    לעוני  התדרדרו  בטרם  הביניים  למעמד  השתייכו 
העיקרי בתזונתם של שלושה רבעים מן הילדים הנתמכים הוא 
כריך וממרח  11% מן הילדים הנזקקים אכלו בשנה האחרונה 
רק ארוחה אחת ביום  עם זאת, חל שיפור של כאחוז וכ-85 אלף 

אזרחים יצאו ממעגל העוני בשנה החולפת / עמ'  3 

תעצור 
דקה!!

מעוניין להרוויח בגדול??
לחתן את הילדים בכבוד, 

בלי הלוואות, בלי חובות
ובלי גמח"ים!!

רגע! 
רגע! תעצור דקה!!רגע! רגע!

לפרטים וקביעת פגישה: 058-7701070

השקעה 
סבירה!! 
רווחים 

משמעותיים!!

אל תפספס!



קרן מגוריט רשמה בתחילת השבוע ירידה של 14% בערכה, שלושה חודשים בלבד לאחר הנפקתה ● עם ירידת 
שווי המניה, החברה הודיעה על רכישה עצמית של מניותיה בכדי להגדיל הביקוש בשוק ● בחברה מושקעים 

עשרות חרדים ● בין המשקיעים: קופת העיר עם 60,000,000 שקלים וחברה קדישא ת"א עם 40,000,000 שקלים ● 
ב'קופת העיר' טוענים: הכסף מושקע בפעילות החברה ולא במניות ● קרן מגוריט: "הירידה - דבר נורמטיבי"

יעקב אמסלם

'מגוריט'  הנדל"ן  קרן  של  'הודעתה 
במניות  ירידה  על  השבוע  בתחילת 
חרדים  גופים  מעט  לא  הכניסה  החברה, 
שקלים  מיליוני  ועשרות  מאחר  זאת  להלם, 
הקרן,  אלו.  גופים  ידי  על  בחברה  מושקעים 
חודשים,  כשלושה  לפני  בבורסה  שהונפקה 
רשמה ירידה של 14% ביחס למחירה בהנפקה. 
לצד הירידה במניות, הודיעה החברה השבוע כי 
בכוונתה לבצע רכישה עצמית של מניות בסכום 
הגיוס  מלבד  זאת  שקל,  מיליון   10 של  נוסף 
שהתקיים לאחרונה במסגרתו גויסו 240 מיליון 

שקל.
הרכישה הינה פועל יוצא של הירידה במניות 
בארה"ב.  בחברות  נפוצה  השיטה  החברה. 
החברה,  מניות  של  עצמית  רכישה  למעשה, 
מחיר  את  יעלו  וממילא  הביקוש  את  מגדילות 
אמורה  זו  פעולה  בקרן.  מקווים  כך  המניה, 
זו  וקרן  מאחר  המשפט  בית  אישור  את  לקבל 
ומשכך  פעילותה  בחודשי  רווחים  צברה  לא 
המאפשר  החברות  בחוק   303 סעיף  הפעלת 
המשפט.  בית  לאישור  זקוקה  הרכישה,  את 
ההכרזה בתחילת השבוע על הרכישה העצמית, 
הביאה לעלייה קלה אך מינורית בשווי המניה 
אחוזים  כמה  של  הפסד  קיים  עדיין  שעה  ולפי 

ממחירה בשעת ההנפקה. 
החרדי  בציבור  היטב  מוכרת  מגוריט  קרן 
פעילותה.  אודות  היקף  רחב  לקמפיין  שנחשף 
כ'קופת  מוכרים  ארגונים  נמנים  משקיעיה  בין 
העיר' בני ברק שהשקיעה בקרן סכום המוערך 
הפנסיה  קרן  וכן  שקלים  בכ-60,000,000 
כ-40,000,000  שהשקיעה  קדישא  חברא  של 
שקלים. יצוין כי 'קופת העיר' ו'חברא קדישא', 
שותפים בחברות הניהול מה שעומד כעת לצדם 
ושותפות  מאחר  החברה  מניות  ערך  בירידת 
המניה  אם  בין  ניהול  מעמלות  נהנות  החברה 
כי  טענו  העיר  בקופת  גורמים  תרד.  או  תעלה 
על  משפיעה  אינה  כך,  בשל  המניה,  ירידת 

הקופה וכספה נותר בעינו.
משמעותית  יפסידו  הקרנות  אם  ברור  טרם 
חסד  קופת  כי  העובדה  אך  לא,  או  מהמהלך 
עזרה  לצורך  מאנשים  כספים  את  המגייסת 
לנזקקים – משקיעה את הכסף בקרן עם סיכון 
למרות  זאת  כשלעצמה.  תמוהה  הינה  גבוה, 
שנולד  "מה  'ערבים'.  מקרן  נלקחו  שהכספים 
סוחר  השבוע  אמר  בחטא",  מתנהג  בחטא 
בכיר בשוק ההון. לדבריו, "מגוריט לא הייתה 
צריכה להיות בבורסה, ובטח לא בתמחור שבו 
בעיקר  הם  בהנפקה  שהפסיד  מי  נכנסה.  היא 
את  שמפסידים  החרדי,  מהמגזר  משקיעים 

הכסף".
כי  ואמרו  דחו את הטענות  מגוריט  בהנהלת 
בכ- יח"ד  כ-30  לרכישת  עסקה  מקדמת  הקרן 

70 מיליון שקל. "מדובר בחלק ממתחם המוקם 
במרכז העיר וצפוי להימסר במהלך שנת 2017. 
הבוחרת  הקרן  לאסטרטגיית  מתאימה  העסקה 
פוטנציאל  לצד  תשואה  המשלבים  במתחמים 
עתה  שזה  ריט  קרן  בתור  בק  ביי  להשבחה. 
פורטפוליו  יצירת  על  עמלים  אנו  הוקמה, 
נכסים איכותי ומקווים כי בקרוב יבשילו מספר 
עוסקים  איננו  מחייבות.  עסקאות  לכלל  מו"מ 
וכפי  זאת  עם  יחד  אך  פיננסיות,  בפעילויות 
לרכוש  נשקול  הדרך,  לאורך  בדיווח,  שנמסר 

מעת לעת מניות הקרן".
ההנפקה  מאז  כי  ואמרו  הוסיפו  במגוריט 
של מגוריט ועד היום, לא ארע שום דבר חריג 
המצדיק את ירידת מחיר המניה. כל הכסף שגויס 
של  "תנודה  החברה.  בקופת  בשלמותו  נמצא 
מניות בטווח של 10 אחוזים היא דבר נורמטיבי 
בתקופות  רבות  ציבוריות  בחברות  שקורה 
שהחברה  עד  הביניים  בתקופת  ובפרט  שונות 
מודיעה על העסקאות שהיא מקדמת ואין לדבר 
המרץ  במלוא  ממשיכה  החברה  משמעות.  כל 
במו"מ לקדום עסקאות נדל"ן למגורים בכספים 
שהיא גייסה, מיד לאחר הודעתה היום על מו״מ 
מתקדם לרכישת דירות בתל אביב עלתה המניה 

בכמעט חמישה אחוזים". 
לירידת  הצדקה  כל  אין  כי  חושבת  "החברה 

מהווה  כעת  המניה  ושמחיר  המניה  מחיר 
הזדמנות עסקית ובהתאם לכך הודיעה החברה 
כי היא מתכונת בכפוף לאישורים הנדרשים על 

אלו  במחירים  מניות  בעצמה  לרכוש  חוק  פי 
יותר  גדולה  אימון  הבעת  ואין  הצורך,  במידת 

של החברה במניותיה מזו".

מניית מגוריט צנחה - והקופה מודאגת

ב'קופת העיר' חוששים. יו"ר מגוריט, אייל גבאי

 י"ד בכסלו תשע"ז 214/12/16

הרפורמה בחברת החשמל יוצאת לדרך
לאחר ביקורת חסרת תקדים בחורף שעבר, עת קרסה החברה בעיצומה של הסופה, מתווה הרפורמה בחברת 

החשמל יוצא אל הדרך ● לראשונה מזה עשור: המתווה מוסכם על מרבית מחברי ההנהלה בחברה ● השינויים: 
הפרטה שלבית וצמצום בכח האדם

יעקב אמסלם

בין  פנימיים  דיונים  של  שנה  לאחר 
גיבשה  והאנרגיה,  האוצר  משרדי 
הממשלה את עיקרי הרפורמה הרחבה בחברת 
שלבים,  בכמה  יופרטו,  במסגרתה  החשמל 
החשמל,  חברת  של  הייצור  מכושר   60%
הותרת החברה מונופול טבעי בהולכת החשמל 
בחברה  האדם  מכוח   30% פיטורי  ובחלוקתו, 

בתמורה לחבילת פיצויים בכ-4 מיליארד שקל 
את  לממן  כדי  תעריף החשמל במשק  והעלאת 

הגדלת השכר והפנסיה. 
המתווה הוצג בשבוע שעבר לחברת החשמל 
העשור  מלקחי  כתוצאה  מושג  והוא  ועובדיה 
בקשיים  נתקלו  מתווים  כמה  כאשר  האחרון, 
ולא יצאו אל הפועל. למעשה, המתווה הנוכחי 
בתחום  כמונופול  החשמל  חברת  את  מותיר 
בהולכת  היחידה  החברה  תהיה  והיא  החשמל 
הקרוב,  בעשור  זאת,  עם  וחלוקתו.  החשמל 

יימכרו  החברה  של  הכוח  מתחנות  רבות 
הפחמיות  התחנות  כאשר  פרטיים  לגורמים 
של  בבעלותה  שתישאר  בת  כחברת  יתאגדו 
חברת החשמל. בשלב הבא שיתרחש רק בעוד 
מספר שנים, תוכנס תחרות קלה בענף האספקה, 
מה שיוביל, כך מקווים, לירידה במחירים ועליה 

בשירות.
דווקא  נוגעים  במתווה  המרכזיים  הסעיפים 
לפירוק  המרכזית  העילה  שהיה  האדם  לכח 
היום.  עד  בממשלה  לקדם  שניסו  הרפורמות 

בחברת  העובדים  מספר  הנוכחי,  במתווה 
עובדים,   8,500 של  לתקרה  יוגבל  החשמל 
עובדים  ו-2,250  קבועים  עובדים   6,250 מהם 
יצוין כי נכון לתחילת השנה, הועסקו  ארעיים. 
 9,300 מהם  עובדים,   12,300 החשמל  בחברת 
קיצוץ  היא  הרפורמה  תכלית  כלומר,  קבועים. 
תקנים   750 ועוד  קבועים  תקנים   3,000 של 
וסיכמו  ממתינים  לא  בחברת החשמל  ארעיים. 
פרישה  תכנית  על  העובדים  מן  כ-350  על 

מוקדמת.
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ברוך ברגמן

מיליונים מתחת קו העוני. דייר רחוב                              צילום: ג'ורג' נובומינסקי, פלאש 90 

ברוך ברגמן

"החרדים צמצמו פערים"

השבוע  בתחילת  נאם  המדינה  נשיא 
בועידת גלובס והתייחס למצבה הכלכלי 
של ישראל. לדבריו, פערי ההכנסות הצטמצמו 
חרדים  גברים  של  השתלבותם  בגלל  בעיקר 
בשוק העבודה. "הסרת חסמים לגברים חרדים 
השונים  והשבטים  המגזרים  של  ושילוב 
הצעד  זה  הישראלית  ובכלכלה  בתעשייה 
ראשי  ואתם  לעשות  חייבים  שאנו  הראשון 

המשק מסוגלים לעשות כבר עכשיו".

בגלל מיקור חוץ - שביתה ב'בזק'

השבוע  הודיעה  העובדים  הסתדרות 
על  תכריז  כי  'בזק'  חברת  להנהלת 
נוצר בעקבות  סכסוך עבודה בחברה. הסכסוך 
מפעילותה  חלק  להעביר  החברה  החלטת 
עובדי   6,500 חשבון  על  חיצוניות  לחברות 
החברה. בהודעת ההסתדרות נכתב כי "להוצאת 
עבודה זו אל מחוץ לחברה יש השלכה מהותית 
ב'בזק',  המאורגנים  העבודה  יחסי  מרקם  על 
והיא מהווה פגיעה קשה במעמדם ובביטחונם 

התעסוקתי של העובדים".

"מדיניות טראמפ תועיל לישראל"

פלוג  קרנית  ד"ר  ישראל  בנק  נגידת 
הכלכלי  למצבה  השבוע  התייחסה 
והפיננסי של ישראל והציגה תמונה אופיטימית 
כיום  קרובה  "ישראל   - זהירה  פסימיות  לצד 
לתעסוקה מלאה – השכר עולה והאינדיקציות 
מלאה".  לתעסוקה  קרובה  שהכלכלה  הן 
הנגידה נשאלה בדבר יחסה למשנתו הכלכלית 
בנושא  הנכנס  ארה"ב  נשיא  של  ולצעדיו 
והשיבה, כי  "אם המדיניות של טראמפ תספק 
כי  ספק  שאין  הרי  לארה"ב,  כלכלית  צמיחה 
הדבר יהיה טוב גם לישראל". הוא הוסיפה, כי 
זה  ולכן  הסחר  בשותפות  תלוי  יהיה  "מצבנו 
על  תשפיע  טראמפ  של  המדיניות  איך  תלוי 

הצמיחה שם".

אין מנצחים ומפסידים ב'אל על'

התייחס  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר 
שהתקיימה  הארוכה  לשביתה  השבוע 
"אל- ישראל  של  הלאומית  התעופה  בחברת 

על" וציין, כי "סכסוכים תמיד קורים, השאלה 
"במקרה  כי  הוסיף,  הוא  מהם",  יוצאים  איך 
שלפנינו, האשמה נפלה על כתפי שני הצדדים, 
אך בסופו של דבר תיקנו את הדברים בדחיפה 
שלי. בתי משפט קבעו שהטייסים פעלו כדין. 
את  משפר  על,  באל  העבודה  את  משפר  אני 
שלי  בדחיפה  רק  השכר.  ואת  העבודה  תנאי 
סיימנו את המשבר באל על. טיפלתי שם במה 

שהיה צריך לטפל".

מקטע חדש בכביש 6

המקטע  לתנועה  נפתח  )רביעי(  הלילה 
הדרומי החדש של כביש חוצה ישראל 
של  לאורך  רציפה  נסיעה  שיאפשר   ,)6 )כביש 
175 ק"מ ללא רמזורים, מצומת שוקת עד לעין 
 60 כביש  בין  החדש,  המקטע  שבצפון.  תות 
צפונה  הנוסעים  לנהגים  לחסוך  אמור  ל-31, 

מבאר שבע את פקקי התנועה.

כסף קטן

דו"ח העוני האלטרנטיבי 
של עמותת 'לתת' 

שהתפרסם השבוע מעלה: 
בישראל חיים כ-2.4 מיליון 
אזרחים מתחת לקו העוני 
 עם זאת, חל שיפור של 
כאחוז וכ-85 אלף אזרחים 
יצאו ממעגל העוני בשנה 

החולפת

שירה קורן

עמותת 'לתת' פרסמה השבוע )שני( 
לשנת  האלטרנטיבי  העוני  דו"ח  את 
נתוני המוסד לביטוח  2016, בטרם יתפרסמו 
לאומי. על פי הדו"ח כשליש מהילדים וכרבע 
מהמבוגרים בישראל נמצאים תחת קו העוני. 
מאזרחי  מיליון  כ-2.4  כי  עולה,  מהדו"ח 
ישראל, 29% מכלל אוכלוסיית המדינה, חיים 
בעוני, כשלמעלה ממיליון מתוכם הם ילדים. 
שבשנה  אחרי  כאחוז,  של  בירידה  מדובר 
חייה  מהאוכלוסייה   30% כי  נמצא  שעברה 
בעוני. כלומר, כ-85 אלף אזרחים יצא ממעגל 
גם  כי  עולה,  עוד  החולפת.  בשנה  העוני 
בתחולת העוני של בגירים ) אחוז האוכלוסייה 
שיפור  חל  העוני(  מקו  נמוכה  שהכנסתה 
לעומת  השנה,   25.75% עם  אשתקד  לעומת 
של  העוני  בתחולת  שעברה.  בשנה   27.05%
ילדים השיפור קטן יותר, עם 35.9% אשתקד 

ו-35.4% השנה.
על  עגומה  תמונה  עולה  מהדו"ח  זאת  עם 
לדוג',  כך  בישראל.  והנתמכים  העוני  מצב 
ארגוני  בידי  הנתמכים  מהאזרחים  כ-63% 
 21.5% של  בעליה  מדובר  בעוני.  חיים  סיוע 
מנתוני  עולה  עוד  שעברה.  לשנה  בהשוואה 
הסיוע,  נתמכי  ממחצית  למעלה  כי  הדו"ח, 

כאן  גם  הביניים.  למעמד  בעבר  השתייכו 
נתוני  לעומת  כ-20%  של  בעלייה  מדובר 

השנה שעברה.
הנתמכים  שיעור  כי  עולה,  מהדו"ח 
כמו  כ-65%.  על  עומד  בחובות  השקועים 
כן, למעלה ממחצית מילדיהם של הנתמכים 
של  עליה  בסיסי,  למידה  ציוד  מקבלים  אינם 
24.3% לעומת אשתקד. בנוסף, למעלה משני 
שלישים מנתמכי הסיוע אמרו כי ויתרו בשנה 
האחרונה על תיקון ליקויים חמורים בביתם, 

לעומת 35.2% מכלל אזרחי המדינה.
הדו"ח בחן גם את הרגלי התזונה של ילדים 
העידו  מהילדים   67.7% נתמכות.  למשפחות 
היא המרכיב העיקרי  וממרח  פרוסת לחם  כי 
בתזונתם. גם כאן מדובר בעלייה לעומת נתוני 
דילגו  כי  אמרו  מהילדים  כ-34%  אשתקד. 
על ארוחה או צמצמו את גודלן בשל מצוקה 

כלכלית.
כחמישית מהילדים אמרו כי אינם לוקחים 
לעתים  או  קבוע  באופן  הספר  לבית  כריך 
העידו  מהילדים  כעשירית  ואילו  קרובות, 
מצוקה  בשל  אוכל,  ללא  שלם  יום  חוו  כי 
כלכלית. גם בקרב הקשישים הנתמכים עולה 
כי  העידו   קרוב למחצית מהם  תמונה קשה. 
מאוזנות  ארוחות  מספיק  אוכלים  אינם  הם 
כי  אמרו  מהם  כ-40%  הכלכלי.  מצבם  בשל 
מאפשרת  אינה  מקבלים  שהם  הזקנה  קצבת 

חיים בכבוד, כשלושה רבעים מהם העידו כי 
חוו תחושת בדידות ולמעלה ממחציתם אמרו 
בריאותם  מצב  על  לשמור  מתקשים  הם  כי 

בשל מצוקה כלכלית.
מהדו"ח  שעלו  נוספים  מדאיגים  נתונים 
מ70  למעלה  הבריאות.  למצב  מתייחסים 
החולפת  בשנה  כי  אמרו  מהנתמכים  אחוז 
נאלצו לוותר על רכישת תרופות בשל מצבם 
בתחום  נרשם  יותר  גבוה  שיעור  הכלכלי. 
מהנתמכים  כש-84.5%  השיניים  רפואת 
בשנה  דנטליים  טיפולים  על  ויתרו  כי  העידו 
האחרונה. עוד עולה, כי כחמישית מהנתמכים 
יותר  או  אחת  בריאותית  מתופעה   סובלים 
גבוה  כולסטרול   ,)20.6%( סוכרת  מהבאות: 
ועודף משקל  יתר לחץ דם )19.5%(   ,)20%(
הסיוע  מנתמכי  ממחצית  למעלה   .)18.8%(
לוותר  אותם  אילץ  הכלכלי  מצבם  כי  העידו 

בשנה החולפת על טיפול נפשי.
עוד עולה, כי 62.3% מהנתמכים הם בעלי 
מחזיקים  ו-34.7%  בסיסי  בריאות  ביטוח 
ל-78.5%  בהשוואה  זאת  משלים,  בביטוח 
מאזרחי המדינה להם ביטוח משלים או מקיף. 
עוד עולה, כי קרוב למחצית מהציבור רואים 
לטפל  הממשלה  שעל  דחופה  בעיה  בעוני 
רואים  מהציבור  שליש  משני  ולמעלה  בה 
בממשלה גורם אחראי לפעול לצמצום העוני.

יעקב אמסלם

של  תוקפם  יפקע  החודש  בסוף  השירות:  מוניות  פלונטר 
רישיונות מוניות השירות, אך השבוע נדחה דיון קריטי בהצעת 
להתקיים  היה  שאמור  הדיון,  פעילותם.  את  מסדירה  שהייתה  החוק 
לא  הדחייה  כי  היא  וההערכה  הבא  לשבוע  נדחה  הכלכלה,  בוועדת 
תאפשר את העברת החוק עד לסוף החודש, אז כאמור הפעלת מוניות 

השירות תהפוך לבלתי חוקית. 
על פי הצעת החוק, רישיונם הזמני של מוניות השירות יוארך בשלוש 
שנים עד להגעה להסכמות בנושא הרפורמה בענף אותה רוצים לקדם זה 
זמן רב, אך היא זוכה להתנגדות מצד ארגוני בעלי המוניות. הרפורמה 
נועדה לפתוח את הענף לתחרות ולאפשר לשחקנים חדשים להתמודד 

במכרזים. 
בנוסף, עלתה על הפרק ההצעה לסבסד את עלות הנסיעה במוניות 
 230 למדינה  יעלה  הסבסוד  האוטובוסים.  לסבסוד  בדומה  השירות, 
מיליון שקל בשנה, כך על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 
הדו"ח הוזמן על ידי חבר הכנסת דב חנין, ומסקנותיו התקבלו בברכה 

בקרב בעלי המוניות.
תנאיו  והשוואת  מאחר  בקשיים  מעתה  כבר  נתקל  זה  סבסוד 

מחויבת  האוטובוסים  "חברות  אפשרית.  בלתי  הינה  לאוטובוסים 
לתדירות מסוימת במספר קווים בהתאם לאשכול", נכתב בדו"ח. "כך 
שהם  באשכול  אחרים  קווים  לממן  עשויים  באשכול  מהקווים  שחלק 
פחות רווחיים. בשונה מכך, נהגי מוניות שירות פועלים בדרך כלל באופן 
עצמאי ואין סבסוד של קווים פחות רווחיים. מצד שני, מתן סבסוד לפי 
ניהול דו"חות כספיים עשוי לתרום להקטנת תופעה של העלמת הכנסות 

מרשויות המס, אם קיימת", כתב הכלכלן איתמר מילרד.
מילרד הוסיף בדו"ח וכתב כי "הרשות סבורה שיש לבחון את נושא 
הסבסוד והתמיכה הממשלתית לעומק, כך שיתמרץ את תאגידי המוניות 

לפעול במקומות שבהם יש יתרון יחסי בהפעלתם".
התפרץ  הכנסת  של  הכלכלה  בוועדת  שעבר  בשבוע  שנערך  בדיון 
אחד מבעלי המוניות וקרא: "אם אין סובסידיה - אין עתיד לענף". זאת, 
לאחר שיו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל )המחנה הציוני(, אמר כי "מערכי 
כל  נעשה  ולכן  בזה,  זה  שלובים  להיות  צריכים  הציבורית  התחבורה 
שנוכל כדי להכניס את כרטיס הרב־קו למוניות השירות, אבל נעשה זאת 
כרב-קו אנונימי, ולא נפתח את הדיון לסובסידיה. אם נחכה לסבסוד לא 

תהיה רפורמה, כי המדינה תידרש להשקיע הרבה מאוד כסף".

מוניות בשירות המחוקק
רבים מבעלי מוניות השירות יפעלו החל מסוף החודש ללא רישיון • דיון בהצעת חוק שנועדה 

להסדיר את פעילותם, נדחה לשבוע הבא, מה שלא יאפשר את העברת החוק עד לסוף 
החודש • המחלוקת: רפורמה רחבה בשירות מוניות השירות זוכה להתנגדות מצד הנהגים 

שדורשים במקביל צ'ופר: סבסוד הנסיעות בדומה לאוטובוסים

כשליש מהאוכלוסייה חיים בעוני

3        י"ד בכסלו תשע"ז 14/12/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  



 אין חניה. תל אביב 

 י"ד בכסלו תשע"ז 414/12/16

אין ארוחות חינם
המוכר  בין   - ברורים  להיות  חייבים  הגומלין  יחסי 
המפעל  בין  המכירות,  לאיש  הלקוח  בין  לקונה, 
שאי  הוא  שברור  מה  לקורא/לגולש.  המדיה  בין  למפיץ, 

אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. 
מן  אנשים  לקוחות,  מצד  בבקשות  נתקל  אני  פעם  לא 
עיסוקם באגודה מסוימת,  הישוב, שיש להם בקשות עקב 
ארגון גג עולמי, או שהם נציגי האו"ם עלי אדמות: "תכניס 
היא  אני  בה  הפלטפורמה  כאילו  עלי",  תכתוב  ידיעה,  לי 
עובד, היא נחלתם הבלעדית, כאילו אצלנו לא צריך לשלם 
אני  ורק  בחינם,  עובד  דהוא  מאן  אותו  כאילו  משכורות, 
מקבל שכר, לכן אני אמור להיות משרתם של אותם אדוני 

העולם. אז זהו שלא.
ותקוע  במילואים  משרת  בצעירותי  כשהייתי  פעם,  לא 
אי שם על איזה מגדל שמירה, מול כפר ערבי עוין, בואכה 
יהדותיים  יסודות  נטול  קיבוצניק  בחור  עם  רמאללה, 
כלשהם, הוא היה אומר שהוא לא מבין למה הרב שסידר 
לאחותו חופה באמצע מדבר יהודה מול נופיו הקסומים של 
ים המלח ביקש/רמז שמגיע לו תשלום, על זה שנסע שעה 
ואת  מוזמניו  את  לטרטר  שבחר  המלכותי  הזוג  את  לחתן 
כבוד הרב ללב מדבר, או מדוע המוהל שהלך שעה ברגל 
לגבעתיים  ברק  מבני  הקיץ,  חודשי  בשלהי  קודש  בשבת 
למול תינוק שנישבה להורים חילוניים, מדוע הרב והמוהל 
מבקשים כסף, הרי זו מצווה! שיעשה בחינם, לשם שמים. 
הם אותם חילונים שלא נושמים בחינם, לא מקיימים מצוות, 
דורשים שאותם משמשים בקודש יעבדו בחינם. למה? מה, 

אין להם בבית פיות של עוללים רכים להאכיל?
כשאבא שלי זצ"ל חלה במחלה הארורה, הלכתי עם אימי 
שתבדל לחיים ארוכים, לרופא אונקולוג פרטי, כדי שייתן 
לנו חוות דעת שניה, על הסרטן שהתפשט בגופו. הרופא עיין 
חודשים  שלושה  ופסק,  הרפואית  בדיאגנוזה  ראש  בכובד 
את  סיימנו  יעזור, תתפללו.  לא  טיפול  לאבא, שום  נשארו 
פגישת גזר דין המוות, שילמנו כאלף דולר במזומן, יצאנו 
כי  הגון,  זה  קבלה.  וללא  חשבונית  ללא  מהחדר  המומים 
הוא רופא, כי לו מותר לעשות הכנסה נוספת, לא מוכרת, 
לא מוצהרת לשלטונות המס. זה בסדר, אנחנו באנו אליו, 
הוא  אליי,  להגיע  טרח  לא  הוא  קבע,  שהוא  וביום  בשעה 
לא נסע ללב מדבר, הוא לא הלך באמצע הקיץ שעה ברגל, 

וממצחו לא נטף אפילו לא אגל זיעה אחד מיותר.
וצרכני מדיה חשובים, אין ארוחות  יקרים  לכן, קוראים 
זו  אצלי,  לפרסם  לא  בחר  מסוים  מפרסם/לקוח  אם  חינם. 
זכותו, ותפקידי לשכנע אותו לעבוד אתנו. אבל אם למרות 
שכנועיי והגיונו הקר, הוא נשאר איתן בדעתו, כיסו, וכעסו - 
שלא יתלונן למה הידיעה "החשובה" שלו לא נכנסת, ולמה 
ידיעה שלא מוצאת חן בעיניו לא יורדת, כי אם לא מתאים 
על  והנחות  בקשות  ממני  תבקש  אל  אז  אצלי,  לפרסם  לך 
מוצר שלא רכשת אצלי. אם אתה נמנה על מועדון הלקוחות 
שלי, תקבל את כל הפינוק, ותחושת ה-VIP שמגיעה לך/ 
כמו שהרופא התליין חרץ את דינו של אבא, וקיבל שכר, 
שכר  ילדך  את  שמל  ולמוהל  המחתן,  לרב  שמגיע  וכמו 
מגיע  והדיגיטלית  הכתובה  המדיה  אנשי  לנו  גם  כך  מלא, 
שכר מלא על כל פועלנו. אנחנו לא גמ"ח, אנחנו פועלים 
כעסק מסחרי לכל דבר. כדאי שיבינו כל הנושאים ועוסקים 
בתקשורת באמונה: לכל עסק יש את ההוצאות וההכנסות 
שלו, וכמוני, כמו כולם, אני נמדד על ההצלחות שלי. כמו 
לטובת  דואג  אני  שלכם,  הלקוח  לטובת  דואגים  שאתם 
העסק שאני מייצג, כאילו היה זה שלי. ובית המשפט קבע 
ארוחות  שאין  המתקדמות,  בפסיקותיו  פעמים  הרבה  כבר 

חינם!

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

כניסה )לא( בכל מחיר

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

זולים  יהיו  שלנו  הטיולים  מהיום 
אחת  לגברת  תודות  והכל  יותר 
לביקור  הגיעה  איריס  ודייקנית:  עירנית 
נדרשה  היא  בכניסה  "מצדה".  לאומי  בגן 
הכולל  כניסה  כטיס  עבור   ₪  70 לשלם 
המטיילת  כיוונים.  בשני  ברכבל  שימוש 
הגנים  לתקנות  בהתאם  כי  ידעה,  שלנו 
הלאומיים, סכום דמי הכניסה אמור להיות 

65 ₪ בלבד. 
נוספים  במקומות  ובדקה  הלכה  היא 
הלאומי  בגן  טל,  בחורשת  גם  כי  ומצאה 
בין  מתאם  אין  השלשה,  ובגן  קיסריה 
והגנים  הטבע  לרשות  המותר  המחיר 
שהיא  המחיר  לבין  המבקרים,  מן  לגבות 

גובה בפועל. 
ישראל  לעם  לדאוג  החליטה  איריס 
יצוגית כנגד רשות הטבע  והגישה תביעה 
שלטענתה,  שקלים  מליוני  בגין  והגנים, 
התביעה  לדין.  בניגוד  גובה  הרשות 
הועמדה ע"ס של שלשה מליון ₪. רשות 
הטבע הגיבה כי מעתה ואילך היא תחדל 

לגבות כספים שלא כדין. במסגרת "הודעת 
החדילה", טענה הרשות כי מדובר בטעות 
אשר  לב,  בתום  שנעשתה  היסטורית 
מזו  נמוכה  לגבייה  הביאה  רבים  במקרים 

הקבועה בתקנות. 
הנתונים  מן  כי חלק  הרשות  עוד טענה 
נכונים  אינם  התביעה  בכתב  שהובאו 
אך  השמורה,  שבשער  במחירון  ונתמכים 
מן  נגבה  ובפועל  סופר  בטעות  מדובר 
המטיילים המחיר הנכון בלבד. בנוסף לכל 
זה, טענה הרשות כי התובעת לא הקדימה 
ואילו באמת היתה  פניה מתאימה לרשות 
איריס מעונינת לפעול בתום לב, היה עליה 
דרכיה  מתקנת  היתה  וזו  לרשות  לפנות 
זמן  חוסכת  היתה  גם  זו  פעולה  לאלתר. 

שיפוטי ואף כספים לקופה הציבורית. 
בסופו של יום, הסכימה התובעת למחוק 
החדילה  להודעת  בהתאם  תביעת  את 
שבא  המחירים  ותיקון  הרשות  שהגישה 
בעקבותיה. משכך, נותר לביהמ"ש לקבוע 
את דמי התגמול לתובעת ואת גובה שכר 

כי  טענה,  התובעת  כוחה.  לבאי  הטרחה 
תרומתה לצבור המבקרים בשמורות הטבע 
אין  וכי  שקלים  במליוני  מסתכם  והגנים, 
טרחה  שנקטה  בהליכים  שהושקעו  ספק 
נטלה  בפעולתה  כי  ואף  רבה  והשקעה 
סיכון, שהלא אילו היתה התביעה נדחית, 

היתה היא מחויבת בהוצאות כבדות. 
אלו  לטענות  התנגדה  כמובן  הנתבעת 
וטענה כי מדובר בחסכון קטן בהרבה וכי 
הליכים  אילו  אי  התובעת  מן  נדרשו  לא 
ובפרט שהתיק  רבה  או השקעה  מיוחדים 
ביהמ"ש  הראשונים.  בשלביו  "הסתיים" 
קבע כי הצדק עם התובעת באשר לחסכון 
מטענות  להתעלם  אפשר  אי  אך  הציבור, 
הנתבעת באשר לאי מתן הודעה  מוקדמת. 
גמול  לתובעת  נקבע  דבר,  של  בסופו 
בסך  שכ"ט  כוחה  ולבאי   ₪  40,000 בסך 

 .₪ 120,000
עצמכם  על  שמרו  לטייל,  צאו  ואתם, 

ובעז"ה תהנו.

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

העירייה מחפשת 
חניה

כמוצא אחרון מבקשת עיריית תל אביב מיזמים להציע פיתוחים שיקלו על 
מצוקת החניה בעיר ● מידי יום נכנסים בשערי העיר למעלה מ-300,000 כלי רכב 

בעוד שבכל רגע נתון יכולים לחנות בעיר כ-80,000 כלי רכב

ברוך ברגמן

מדירה  החניה  מקומות  מצוקת 
שינה מעיניהם של לא מעט ראשי 
באזור המרכז המתמודדים  בעיקר  ערים, 
מקומות  של  וגוברת  הולכת  מצוקה  עם 
רבים  עומסים  היוצרת  מצוקה  חניה. 
נפש  עוגמת  ומסבה  מועדים  במקומות 

רבה לציבור הנהגים.
הערים  מן  אחת  היא  אביב  תל  עיריית 
משנה  והולכת  מחריפה  המצוקה  בה 
לשנה זאת בשל העובדה כי מדובר בעיר 

אליה באים כלי רכב מכל רחבי הארץ מדי 
יום.

ליזמים  העירייה  פנתה  אחרון,  כמוצא 
חכמים  פתרונות  להציע  מהם  וביקשה 
הערכות,  לפי  הבעיה.  עם  להתמודדות 
בתל אביב חונים מדי יום כ–330 אלף כלי 
רכב, כשבעיר קיימים כ–80 אלף מקומות 
אתגר  שיוצר  מה  בלבד,  מוסדרים  חניה 
סבוך לבעלי הרכבים המגיעים לעיר מדי 

יום.
מבדיקת 'ביזנס' עולה, כי כל הפתרונות 
כך  רלוונטיים.  אינם  היום  עד  שהוצעו 

לדוגמה הישומון 'כחול לבן' בו מעדכנים 
פנויות,  חניה  מקומות  על  המשתמשים 
תוך  עירונית  ובסביבה  מאחר  ישים  אינו 

שניות בודדות מקום החניה נתפס.
הודעתה  את  פרסמה  העירייה 
לסטארטפיסטים צעירים החפצים לשלב 
ותמורת  פרקטי  באופן  פיתוחיהם  את 
תינתן  כי  הדגישו  בעירייה  מלא.  מימון 
עדיפות לטכנולוגיות בהם נעשה שימוש 
על  כמקלות  ושהוכחו  העולם  ברחבי 
עירוניים  באזורים  החניות  מצוקת 

צפופים.



כשאני אהיה גדול, 
אני חולם להיות...

ראש ישיבה
כשאני אהיה גדול, 
אני חולם להיות...
סופר סת"ם

לכל ילד יש חלום,
ומהיום גם חיסכון!

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

בחירתכם במהירות  ולביצוע  ועל מסלולי ההשקעה,  והבנקים  הגמל  קופות  על  למידע מפורט 
 hly.gov.il – "ובקלות התקשרו למוקד 2637* או היכנסו לאתר "חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך
משרד האוצר והביטוח הלאומי מזמינים אתכם לבחור תכנית חיסכון עבור ילדכם.

החל מחודש טבת התשע"ז )ינואר 2017( תפקיד המדינה 50 ₪ בכל חודש לתכנית חיסכון של כל ילד עד הגיעו 
לגיל 18. 

ההורים יוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון: בקופת גמל או בבנק. 
הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים המשולמת עבור הילד.



 י"ד בכסלו תשע"ז 614/12/16

קצרצרים

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 

אגד מגייס נהגים חרדיים 
אגד מפרסם בימים אלה מודעת דרושים 
רישיון  בעלי  ומצוות,  תורה  לנהגים שומרי 
נהיגה לאוטובוס  שישובצו, כנהגים במסוף 
וראשונה מסוגה  ייחודית  זו פנייה  נוף.  הר 

של אגד לתושבי ירושלים החרדיים לבוא ולהכשיר עצמם 
כנהגים בקווי האוטובוסים היוצאים ממסוף הר נוף לרחבי 
העיר. הקווים היוצאים ממסוף הר-נוף משרתים את תושבי 
מרבית השכונות החרדיות. אבי פרידמן, יו"ר מזכירות אגד 
אמר כי, "אגד מציעה את תנאי העבודה ואת השכר הגבוה 
שומרי  נהגים  שילוב  הציבורית.  התחבורה  בתחום  ביותר 

מצוות  יביא ללא ספק לשיפור השירות לציבור החרדי".  

300 טון חבילות נחתו בשבוע
 '-'BLACK FRIDAY הקניות  ימי 
בעולם  גדולות  רשתות  שערכו 
לשבור  ממשיכים  האחרון  בחודש 
מחו"ל.  ההזמנות  בכמות  שיאים 
בתוך  כי  מדווחים,  ישראל  בדואר 
בשבוע  ראשון  יום  מאז  שבוע, 

חבילות,  טון  כ-300  בישראל  נחתו  שבת  ערב  ועד  שעבר 
בכל  האחרון.  השבוע  בסוף  נחתו  אשר  טון   110 מתוכם 
חבילות  מיליון   6.5 ישראל  בדואר  נמסרו  נובמבר  חודש 
שיא  מספר   – חבילות  מיליון   2 נמסרו  האחרון  ובשבוע 
 4.5 ישראל  בדואר  נשלחו  האחרון  בחודש  אחד.  לשבוע 
מיליון הודעות ללקוחות לאיסוף חבילות. "אנו רואים גידול 
שהולכים  בקצבים  מחו"ל  חבילות  בהזמנות  מתמשך 
וגדלים משנה לשנה" אומר חיים מזעקי, סמנכ"ל התפעול 
יכול לחסוך  הבין שהוא  הישראלי  "הציבור  ישראל,  בדואר 
החבילות  מרבית  בחו"ל".  בהזמנות  גבוהים  כסף  סכומי 
המוזמנות לישראל מגיעות מסין, ארה"ב ואנגליה ומכילות 
ואביזרים  פלאפונים  ילדים,  ובגדי  הנעלה  ביגוד,  בעיקר 

משלימים, צעצועים, תחפושות ועוד.

בני גל משיק ספר חדש
בני  ומרומם השיק  בערב מרגש 
גל את ספרו "איש חוצה ישראל". 
ב"צריף  שהתקיים  באירוע 
השתתפו  צבי,  בן  ביד  הנשיא" 
גווני  מכל  איש,  ממאה  למעלה 
בתחנות  הישראלית  החברה 

גל,  קשת  מאיר  הערב,  מנחה  המחבר.  של  המגוונות  חייו 
דמויות מהספר  והזמין  רלוונטיים מהספר,  הקריא קטעים 
בני.  עם  המשותפות  מחוויותיהם  לספר  במקום,  שנכחו 
הערב נפתח בשיר "כנפי רוח" של הראי"ה קוק זצ"ל מפי 
הזמר ביני לנדאו. את האירוע סיים בני בדבריו המרגשים, 
כשהגדיר את האירוע והמשתתפים בו כ"פאזל חיי. לעיתים 
כאשר הפאזל מתפרק, מתרסק,  מתרחק - עליך לחצות 
את האוקיינוס הישראלי כולו, כדי למצוא את עצמך מחדש. 

בזכותכם, אני חלק מפאזל מופלא וקסום שאין לו סוף".

טעמים חדשים לתה הירוק
בקטגוריית  לחדש  ממשיכה  ויסוצקי 
חדשים  בטעמים  להפתיע  הירוק,  התה 
קפה  להחליף  הצרכנים  את  ולהזמין 
אחד ביום בויסוצקי ירוק. קטגוריית התה 
הירוק  והתה  שנה  בכל  גדלה  הירוק 
 well being ה-  משקה  להיות  הפך 

המועדף הן על שוחרי הבריאות, והן על ידי כלל הצרכנים. 
ומשיקה  קלאסיים  לטעמים  עניין  מוסיפה  ויסוצקי  השנה 
ירוק  ויסוצקי   .1 ירוק:  ויסוצקי  שני טעמים חדשים בסדרת 
ופרחי  ירוק  תה  של  המסורתי  לשילוב   – ויסמין  לימונית 
ליצירת  הלימונית  צמח  של  הרעננות  מתווספת  יסמין, 
תה   - ודבש  קינמון  ירוק  ויסוצקי   .2 במיוחד.  טעים  משקה 
ירוק בתוספת קינמון הידוע בתכונותיו המחממות ובשילוב 

ארומת דבש מתקתקה - השילוב המושלם לחורף חם.

סופגניות במתנה 
במיוחד  וטעים  מתוק  חנוכה 
ללקוחות לאומי: לקראת חג החנוכה 
לאומי המחזיקים  לקוחות  הבעל"ט, 
לאומי  TOP' קארד', מבית  בכרטיס 
מתוקה  מהטבה  נהנים  קארד, 

ההטבה  במתנה.  סופגניות  מיני  שישיית  מארז  במיוחד: 
למהדרין.  הכשרה  נאמן'  'מאפה  ברשת  למימוש  ניתנת 
סופגניות  מיני  מארז  לבחור  ניתן  ההטבה  במסגרת 
ריבת תות  או שילוב של  ריבת חלב,  ריבת תות,  בטעמים: 
כרטיס  מחזיקי  יקבלו  ההטבה  מימוש  לצורך  חלב.  וריבת 
TOP  קארד שובר הטבה אישי עם פרטי הלקוח למימוש 
בכל אחת מסניפי הרשת, בפריסה ארצית. ההטבה בתוקף 
גמר  עד  או   31.1.216  - תשע"ז  טבת  ב'  חנוכה,  לזאת  עד 

המלאי, בכפוף לתנאים. פרטים מלאים: 5522*.

פתרונות מימון 
שאלפי  שנים  עשרות  כבר 
משפחות בישראל הגיעו לבית 
של  המשכנתא  עם  משלהם 
רווחת  כבר  ירושלים.  בנק 

בציבור החרדי האמרה של שלושה דורות שבדרך לביתם 
החדש עוברים בבנק ירושלים וכך ניתן לראות איך משפחות 
מרחיב  אלו  בימים  ירושלים.  בבנק  דווקא  בבית  מרגישות 
וכחלק  המשכנתאות  בגזרת  פעילותו  את  ירושלים  בנק 
הוחלט  הבנק,  הנהלת  של  כוללת  מערכתית  מחשיבה 
בתחום  ללקוחות  המוצעים  המוצרים  היצע  את  להרחיב 
המשכנתאות. כחלק מתהליך ההתרחבות והעמקת הקשר 
עם גורמים מקצועיים המלווים את תהליך רכישת הדירה, 
ערך בנק ירושלים כנס ייחודי ומרתק לאנשי מקצוע בתחום 
העוסקים  נציגים  כ-120  השתתפו  בכנס  המשכנתאות. 

בליווי ומתן ייעוץ משכנתא.

יין חדש
לסדרת  חדש  בציר  חושפים  ברקן',  'יקבי 
יין  ומשיקים   2012 בציר   Altitude היוקרה 
 Altitude +770 Cabernet בסדרה:  חדש 
Franc 2012 בעל ארומות עוצמתיות של פירות 
אדומים ושחורים כגון שזיפים, תותים ותפוחים, 
משולבות בנגיעות עשבוניות רעננות של קורנית 
כגון  רעננים  פרי  טעמי  מורגשים  בפה  ואורגנו. 
האופי  אפרסקים.  ואף  שדה  תותי  תפוחים, 
איכותי  אלון  עץ  של  בארומות  נתמך  הפירותי 
הטאנינים  מבנה  ווניל.  שוקולד  נגיעות  קלוי, 

גוף מלא, מבנה מעוגל  ליין  ומקנה  מורגש בכל חלל הפה 
מעניין  לזן  האופיינית  ועשבונית,  ארומתית  ארוכה,  וסיומת 
השנים  לאורך  זכתה  הסדרה  אדום-בריק.   היין  גוון  זה. 
ובעולם.  בארץ  בינלאומיות  יין  בתחרויות  מדליות  בכ-60 

כשרות: בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת.

זרקור בעולם האיפור 

 Strobe מציגה תוספות של גוונים למוצר האהוב   M.A.C
 Strobe Cream-ה את  גם  כוללת  הקולקציה   .Cream
 ,Pinklite נקרא  הקולקציה  שבמסגרת  המקורי  האייקוני 
 Strobe ה-  האיפור.  עולם  את  להצית  שנועדה  קולקציה 
מרענן  לחות,  מעניק  מעורר,  מתח,  מפיג  האגדי   Cream
אנטי  בוטניות,  בתמציות  מועשר  עייף,  לעור  זוהר  ומוסיף 
אפקט  את  העירו  בוהקים.  פנינה  וחלקיקי  אוקסידנטים 
 Extra Dimentionשימר עם   Strbe-ה של  ההארה 
פורמולה  כל  העור.  על  בקלילות  שמרחף   Skinfinsh

שתבחרו, תעניק לעורכם את אור הזרקורים.

מיוחד לערב לביבות מושלם
המאופיין  החנוכה  חג  לקראת 
רבים,  לביבות  ובערבי  באירוח 
וטיפוח  הניקיון  מוצרי  ענקית  סנו, 
האירוח  מפיות  את  מציגה  הבית, 
החד- האירוח  כלי  מסדרת 

פעמיים סנו סושי. מפיות האירוח 
השולחן  מראה  את  לשדרג  לכם  מאפשרות  האיכותיות 
להשגה  ניתנות  ומושלם.  חגיגי  לביבות  מערב  וליהנות 
המתאימה  מפיות,   150 של  ומיוחדת  גדולה  באריזה 
איכותיות  עבות,  המפיות  משתתפים.  רב  לאירוח  במיוחד 
במגוון  מיוצרות  אירוח  מפיות  סושי  סנו  היטב.  וסופגות 
צבעים, המאפשרים לכם להתאים אותן למראה הכללי של 

השולחן ולקבל תוצאה מושלמת.

לכבוד החנוכה
משיק  החנוכה  ימי  לקראת 
מוצרים  סדרת  'מעולה'  המותג 
אור  הרבה  שיעשו  ייעודיים, 
ומציג  החנוכה  בימי  ושמחה 
מוצרים  של  סדרות  שתי 
הדלקה  מוצרי  לחנוכה: 
מוצרי  סדרת  לאירוח.  ומוצרים 

ההדלקה כוללים: שמן זית כתית, שמן זית למאור, פתילות, 
תומכים לפתילות, פתיל צף עגול ופתיל צף משושה. סדרת 
האירוח כוללת: שמן זית כתית מעולה, שמן קנולה מזוכך, 
דובדבנים,  מליות:  שוקולד,  ובטעם  מייפל  בטעם  סירופ 
ממרח  פטיסייר,  קרם  קינמון,  עם  תפוח-עץ  אוכמניות, 
צימקאו,  הולנדי,  קקאו  חלב,  ריבת  חלבה,  ממרח  תמרים, 

דבש טבעי ועוד. כשרות: בד"צ העדה החרדית.

ניקיון עם עוצמה
חג החנוכה מתקרב וההכנות בעיצומן. כאשר 
מוציאים את החנוכיות לבני המשפחה ומכינים 
לעתים  מגלים  הנרות,  הדלקת  לקראת  אותן 
ניקוי כלים ממתכת הוא אתגר לא  קרובות כי 
פשוט. סנו מציע פתרון מושלם לניקוי והברקת 
– מנקה  מתכות ללא שריטות: סנו רב מתכת 
המתכות:  סוגי  כל  את  מושלם  באופן  ומבריק 
נירוסטה, כסף, כרום, ניקל, פליז, נחושת, ארד 

ועוד.

מיליון מסירי כתמים פעילים

בישראל  ביותר  והנמכר  המוביל  הכביסה  ג'ל  "פרסיל", 
ממשיך להוביל ולחדש, הניחוחות האהובים והמוכרים של 
בלעדית  חדשנות  שהינה-  משופרת  בפורמולה  "פרסיל" 
טכנולוגיה  ובתוספת  חמות  למדינות  במיוחד  המותאמת 
ג'ל  פרסיל  זמן.  לאורך  הניחוח  הישארות  את  המבטיחה 
מגוונים:  כביסה  לצרכי  ופתרונות  ניחוחות  מגוון  מציג 
ובעלי  לכביסה לבנה, לכביסה צבעונית, כביסה לתינוקות 
ועכשיו  וכהים.  שחורים  לבגדים  בלאק  ופרסיל  רגיש  עור 
"פרסיל"  של  למגוון  המצטרף  חדש  בניחוח  כביסה  ג'ל 
המובילה: פרסיל בלו פרשנס ג'ל מרוכז לכביסה בעל ניחוח 
רענן הנותן תחושת התחדשות וניקיון הנשארת לאורך זמן. 
פרסיל בלו פרשנס מבוסס על טכנולוגיה ייחודית של מיליון 
לתוך  הישר  בעוצמה  המתפרקים  פעילים,  כתמים  מסירי 
הבגדים  של  בוהק  לניקיון  והכתמים  המלוכלכת  הכביסה 

תוך נוחות מלאה. 

סניף ראשון כשר למהדרין 
ביגה  קפה  רשת 
ראשון  סניף  פותחת 
למהדרין,  כשר 
נפתח  החדש  הסניף 
רמי  בקניון  לאחרונה 
ציון  במבשרת  לוי 
ל-15  מצטרף  והוא 
ברחבי  ביגה  סניפי 

הארץ. הסניף ממוקם בקומה השנייה של הקניון  ומשתרע 
חיצונית  מרפסת  גם  הכולל  מ"ר   300 כ-  של  שטח  על 
מקומות  כ-150  סה"כ  כולל  החדש  הסניף  לנוף.  הפונה 
על  בוטיק  מעדניית  כולל  במבשרת,  ביגה  סניף  ישיבה.  
של  רחב  ומגוון  לחמים,  עוגות,  מאפים,  הבריאות,  טהרת 
קפה בטעמים ייחודיים. במקום ניתן לקיים אירועים פרטיים 
חגיגיים, עם מנות שף. בסניף גישה לנכים וטייק אווי. יאיר 
שתפס  הבריאות  "טרנד  ביגה:  קפה  רשת  מבעלי  מלכה, 
תאוצה רבה בשנה האחרונה בתחום המסעדות בישראל, 
בכשרות  מענה  לו  שאין  והחרדי  הדתי  למגזר  גם  הגיע 
סניף  ולפתוח  הכפפה  את  להרים  החלטנו  כן  על  מהדרין, 
ומשלב  בינלאומית  קפה  חווית  המחפש  למגזר  המיועד 
בתוכו  תפריט המושתת על מנות בריאות". כשר למהדרין 

בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת.

קולקציית בגדי ערב לחורף
אלו  בימים  משיקה  רנואר 
הערב  בגדי  קולקציית  את 
לחורף  לנשים  החגיגיים 
2016-17. זה הזמן לנצנוץ 
והלורקס,  הפאייטים 
לריצוד הקטיפה ולנצנוצים 
בוהקים. קולקציית הנשים, 
השנה,  במיוחד  הרחבה 
עם  צלליות  מגוון  מציעה 
מרקמים  שילובי  על  דגש 
צבעונית  בפלטה  עשירים 
בורגונדי,  נייבי,  שחור,  של 

כסף וורוד מוכסף. מבין הפריטים בולטים שמלת טול באורך 
וקטיפה,  טול  לורקס,  סריגי  בין  המשלבים  טופים  מקסי, 
חצאיות רקומות פאייטים ועוד. הקולקציה מלווה בקו נעלי 
צוואר  ומחממי  יד  בתיקי  וכן  תואמת  בצבעוניות  סטילטו 
הגברים  קולקציית  מטאלי.  בגימור  או  מלאכותית  מפרווה 
כוללת  מגוון רחב של פריטים בצבעים כהים המתאימים 
לבני ישיבות. הקולקציה כוללת חליפות וז'קטים אופנתיים, 
חולצות  וסלים-פיט,  רגילות  בגזרות  מותאמים  מכנסים 
לבנות ומכופתרות, נעלים, עניבות וחגורות אופניות וכמובן 
החורף  את  שתעברו  כדי  וצעיפים  סריגים  מעילים,  גם 

בנוחות המרבית.

ריהוט יקר במחיר זול
"ריהוט אקספרס" 
בשיווק  עוסקת 
לבית  ריהוט 
מהיצרן  ולמשרד 
ללא  לצרכן 
תיווך  פערי 
ליחידים  ומכירה 
 . ם י א נ ו ט י ס ו

לוועדי  והפצה  מוסדות  לחנויות,  בשיווק  עוסקת  החברה 
המחירים  ברמת  להילחם  בכדי  הוקמה  "החנות  עובדים. 
הגבוהה בשוק", לדברי ההנהלה, "כל המוצרים המופיעים 
מבלי  בביתכם  יוקרה  של  אווירה  ליצור  לכם  יעזרו  באתר 
איכות  קיימת בקרת  ב'ריהוט אקספרס'  לרוקן את הכיס". 
פנימית, קפדנית ובלתי מתפשרת וכמובן, שירות אישי לכל 
לקוח. לפרטים: 03-7441008 משק 62 מושב טירת יהודה. 

www.rihut-express.co.il

שטיפת-פה שעובדת 12 שעות 
 - טוטל  קולגייט  מ"קולגייט":  חדש 
 Colgate Total 12HRפה שטיפת 
PRO-GUARD  המצטרפת לסדרת 
המומלצת  "טוטל"  השיניים  משחות 
ביותר על-ידי רופאי השיניים בישראל 
קולגייט   )2016 איפסוס  סקר  )לפי 
 12 מספקת  פה:  שטיפת   - טוטל 
כנגד  הפסקה  ללא  הגנה  של  שעות 

מסייעת  ושתייה,  אכילה  לאחר  גם  חיידקים  ורובד  פלאק 
בהגנה מפני בעיות חניכיים, בשני טעמים נפלאים לנשימה 
רעננה לאורך זמן, מסייעת בסילוק ריח רע מהפה, מסייעת 
השן  זגוגית  בחיזוק  מסייעת  שן,  אבן  הצטברות  במניעת 
ונבדקה  אלכוהול  ללא  עששת,  במניעת  מסייעת  ובכך 

קלינית על ידי רופאי שיניים.

טיפים לטיגון נכון
עם  - המותג המוביל מבית קימברלי קלארק  ניקול  
כמו  ולארח  לטגן  לך  שיעזרו  מנצחים,  טיפים  כמה 
בלבוסטע מקצועית, ויחד עם זאת לשמור על מטבח 

מצוחצח ונקי:
1. מטגנים בשמן? אז שיהיה חם! – כדי שהסופגניות 
ייצאו  והלביבות  העמוק  בטיגון  שמן  המון  יספגו  לא 
חם  יהיה  שהשמן  דאגו   – שומניות  ולא  מושלמות 
ורעש  מסביב  )בועות  מתחיל  שהטיגון  לפני  מספיק 

של "טסססס" יעידו על הצלחה(.
2. מבחן הגזר – כדי לבדוק שהשמן חם, הניחו במחבת 
ניתן  הבועות.  מצב  את  ובדקו  גזר  של  קטנה  חתיכה 
גם לבדוק בעזרת צידה ההפוך של כף עץ. לחתיכות 
את  אליהן  מושכות  הן   – נוסף  יתרון  גם  יש  הגזר 
שאריות הטיגון במחבת )פירורים שנשרפים ושאריות 

אחרות( ומאפשרות טיגון נקי ונעים יותר.
יצאו  והסופגנייה  הלביבה    – נכונה  שמן  ספיגת   .3
הגונה  לספיגה  זקוקות  הן  וכעת  השמנים  מאמבט 
"המגבת  לכם  מוגשת  זה  בשביל  בדיוק  השמן.  של 
מגבת  נייר  ניקול,  מבית  ייחודי  מוצר   - הבריאה" 
 Calorie בטכנולוגיית   מיוצרת  שכבות,  שלוש  בעל 
Absorb, המאפשר ספיגה מוגברת של השמן וחוסך 
עד 175 קלוריות בכל דף*. כאמא, את שואפת לשמור 
יותר לכל המשפחה, אך  על אורח חיים בריא ומאוזן 
המגבת  החג.  מאכלי  הגשת  על  לוותר  רוצה  לא  גם 
הבריאה מאפשרת לכם ליהנות מהחג רק עם פחות 

שמן וקלוריות. 
4. אירוח מושקע בצ'יק - תקעו קיסם בלביבה אחת 
מתאים:  כיתוב  עם  דגלון  תדביקו  ועליו  מגש  בכל 
"לביבות ברוקולי", "הלביבות של סבתא" וכו', זה חינני 
הדגלון  את  לב.  ותשומת  השקעה  של  רושם  ועושה 
אפשר להכין מודפס, אבל גם חתיכת נייר גזורה כמו 

דגל ומודבקת, תעשה את העבודה.

*נבדק על שמן קנולה במעבדות Kimberly- clar בארה"ב

לכבוד חנוכה  ליימן שליסל משיקה מארז 
שי ייחודי המוגש באריזת סביבון דקורטיבית 

המכיל מגוון דברי מתיקה המשווקים בארץ על 
ידי ליימן שליסל וסביבון צבעוני. מחיר מומלץ: 

15-16 ₪. )יש לבדוק 
כשרויות המוצרים( 
להשיג בקיוסקים, 

בפיצוציות 
ובחנויות 
הפרטיות

יינות מבעבעים כשרים 
 IBERICA חדשים: קאווה

- קאווה מיוחדת, יבשה 
)ברוט( או חצי יבשה )סמי 

סקו( יין מבעבע קליל 
ונעים, המתאים לכל אירוע, 

או סתם ערב במרפסת. 
כשרות: חוג חתם סופר

'יקבי ברקן', חושפים בציר חדש לסדרת 
היוקרה  Altitude בציר 2012 

ומשיקים שני יינות חדשים 
 Altitude +770  :בסדרה

 Cabernet Franc,
 2012, Altitude +780
 Sauvignon Blanc,

2015 הסדרה זכתה לאורך 
השנים בכ-60 מדליות 

בתחרויות יין בינלאומיות 
בארץ ובעולם

"הוד לבן" מזמינה אותך 
ליהנות מארוחה טעימה 
ומוכנה תוך דקות, והכל 

מבלי להתפשר על 
האיכות: שניצלים או 

קציצות מבשר הודו איכותי 
המומלץ ביותר על ידי 

תזונאיות, עשיר בחלבון 
ובויטמינים ומינרלים 

חיוניים. כשרות: בד"צ 
מהדרין- הגר"א רובין

חדש בסדרת  הקרקרים הטבעיים לב הטבע: 
קרקרים עם פחות מ-ppm 20 גלוטן, מקמח 

חומוס, תירס, ותפו"א המותאמים במיוחד 
לשומרי גלוטן. להשיג בבתי טבע וברשתות 

הקמעונאות: ויקטורי, יוחננוף, רמי לוי ושופרסל 
גרין. מחיר 
חבילה: 17 
₪ כשרות: 

בד"צ 
העדה 

החרדית

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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ויסוצקי מרעננת את החורף עם 
סדרה חדשה במגוון טעמים שכולם 
 I :על בסיס צמח הנענע תחת השם
LOVS NANA  בסדרה  3 מוצרים: 

חליטת נענע ג’ינג’ר ולימון, חליטת 
נענע 

מנטה 
ותה 

נענע 
מסאלה

  

לחורף  משיקה   Scoop ההנעלה  רשת 
מפנקות  בית  נעלי  קולקציית  הקרוב, 
סרוג  מגף  בדוגמת  במיוחד  ומחממות 
וחורפיים  נעימים  פונפונים  עם  סגור, 

במיוחד, לנשים ונערות. מחיר: 39.90 ₪

סקיני  מסקרה  את  להציג  גאה  קרליין 
בולד, עם מרכיבים סיליקונים המעניקים 
לצד  מאריך,  ואפקט  לריסים  גמישות 
חלקה  מריחה  המעניק  צמחי  פולימר 

וקלה. מחיר: 110 ₪

פרופשיונל  אור  מבית  קולגן  מסכת 
ומקומט.  עייף  יבש,  לעור  קוסמטיקס 
מן  גזע  תאי  פפטידים,  קוויאר,  מכילה 
מזינה  ועוד.  היאלרונית  חומצה  הצומח, 
כל  את  ומשלימה  בעוצמה  העור  את 
הקוסמטיקאיות  אצל  להשיג  החסר. 

ובמוקד 074-7040666 

לקוסמטיקה  מעבדות  ג'ויה  חברת 
 MOROCCAN OIL משיקה את סדרת
ופגום,  יבש  לשיער   – PURE MAGIC
תמצית  על  המבוססים  מלחים  ללא 
המועשר    E וויטמין  טהורה,  ארגן  שמן 

בחומצות שומן 

לאישה  חדש  דאודורנט  משיקה  ניוואה 
 NIVEA PROTECT & CARE ולגבר 
מפני  העור  על  ומגן  שעות   48 של  הגנה 

גירויים. מחיר: 16.90 ₪  

בלעדית  ומיוצגת  המשווקת  ביורן  בייבי 
בע"מ  ישראל  בוגבו  ידי  על  בישראל 
 Woods משיקה קולקציית טרמפולינות
 )₪  780( סתוויים  צבעים  בשלושה 
במהדורה  תינוקות  מנשאי  וקולקציית 
מוגבלת )890 ₪( בהשראת היער השוודי

 TRIPLE:משיק  L'ORÉAL PARIS
קרם    ACTIVE SENSITIVE SKIN
לחות לטיפול בעור פנים רגיש ואדמומי 
מוזן  לעור  שעות   24 עד  לחות  המעניק 
יותר ותחושת המתיחה בעור מופחתת. 

מחיר: 100 ₪ 

 gaya המינרלי  האיפור  חברת 
הדגל  מוצרי  את  מציגה   cosmetics
סומק  מינרלי,  אפ  מייק  החברה:  של 
מינרלי וצללית מינרלית. 100% טבעיים, 
או  טלק  פראבנים,  כימיקליים,  ללא 

בישום

הבוטני  המותג   YVES ROCHER
הצרפתי המוביל משיק מהדורה מוגבלת 
של מוצרי טיפוח לגוף בניחוחות חדשים 
וקינמון, תפוז  וייחודיים של תפוז מסוכר 

מסוכר ושקד, קלמנטינה ווניל מתובל

של  גדול  מגוון  מציגה  פולגת  רשת 
לקראת  ומחממים  אופנתיים  מעילים 
מחירים:  טווח  המתקרבת.  הסערה 
בסניפי  להשיג   ₪  459.90-2490.90

הרשת

מציגה:   amika השיער  טיפוח  חברת 
ליין טיפוח שיער פרימיום למכירה בכל 
החל  הארץ  ברחבי  אפריל  רשת  סניפי 
מדצמבר. לרגל ההשקה: על כל רכישת 
מקבלים  אמיקה  של  טיפוח  מוצרי  שני 
מחליק מיני טיטניום במתנה. תוקף: -14

31/12/2016

מותג Life BABY'S מבית סופר-פארם 
קרם  לתינוקות  חדשים  מוצרים  משיק 
אייר  מוצצי  חורף,  ביגוד  טבעי,  החתלה 
פלואו, צעצועי התפתחות, רפידות הנקה 

WOW וכוס הפלא

במיוחד  מחמם  במבצע  'ורדינון'  רשת 
הנחה   40% דצמבר:  חודש  במהלך 
בקניה מעל 199 ₪ 30% הנחה בקנייה 
הפוך  שמיכות  על   50% וגם   199₪ עד 

ו-1+1 על מחלקת הילדים והתינוקות

שלה  הפתרונות  את  מציגה  ניוטרוג'ינה 
בעונה  הלחות  חוסר  עקב  בעור  ליובש 
אינטנסיבי  עשיר  לחות  קרם  הקרה: 
גוף  תחליב  מאוד,  יבש  עד  יבש  לעור 

מועשר לעור יבש וקרם ידיים מרוכז. 

הסדרה  את  מרחיבה  פישר  ד"ר 
ביובש  לטיפול   EFFECTIVE CARE
גוף  תחליבי  של  סדרה  ומשיקה  עור 
בתרסיס SPRAY & DRESS. בסדרה 
4 מוצרים בריחות נעימים. מחיר ליחידה: 

I ₪ 34.90 מחיר היכרות: 29.90 ₪  

מותג מנטוס משיק מכונת סוכריות מנטוס 
במהדורה בלעדית ומוגבלת לכבוד חנוכה, 

פריט מעוצב, ובו 400 גרם של סוכריות 
מנטוס במגוון טעמים 

וצבעים, מוצע כמתנה 
לילדים. המכונה 

ניתנת למילוי מחדש. 
מחיר מומלץ: 19.90 
₪. כשרות: חוג חתם 

סופר ב"ב

גולף & קו משיקים ערכת קוקטיילים 
הכוללת: שמפניירה, כלי לקרח, שייקר 

400 מ"ל, כוס 
מדידה של 

30/60 ס"מ 
ומלקחיים. 

הכלים עשויים 
ממתכת אל 

חלד לשימוש 
רב פעמי. 

מחיר: 139 ₪

את  לחנוכה  משיקה  "שחק-נא"  קבוצת 
 Educa סדרת הבובות "בובה לי" מבית
בסדרה  ולמשחק.  להרכבה  המיועדת 
מגוון דמויות להרכבה: שפית ועוד. מחיר: 

89.90 ₪ להשיג ברשתות הצעצועים

Plantur 39  - פיטו קפאין שמפו לשיער 
דק ודליל לנשים מגיל 40 ואילך, להגנה 
על השיער ולטיפול בשיער דליל. מחיר: 

64.90 ₪ - 250 מ"ל

שני  החורף  לרגל  משיקה  סנו  חברת 
מוגבלת:  במהדורה  אוויר  מבשמי 
"Morning Sun" בניחוח מפנק בהשראת 
ו- Evening Glow"" בניחוח  בוקר רענן 

אלגנטי בהשראת ערב זוהר

בריף מס‘: 539 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  מבצע סוכות א -משפחה  תאריך: 18.10.16

שנה טובה וחורף בריא!

more
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הבחירה 
המשפחתית !

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם

באדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים !
60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

שנתיים אחריות.
טיפולים ללא חיוב בתקופת האחריות.

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

נווה שרת: 050-8211200 מיטל

עמידר: 03-5748183 ידידה

הבעש"ט: 053-3182838 שושי

 למעונות אמונה במרכז
 דרושות: 

מטפלות
בנווה שרת )על גבול ב"ב- ת"א( 

וברמת גן )עמידר ובעש"ט(
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 

לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי.
תנאים טובים למתאימות



 
  

במקום להתמודד לבד -  יש לכם

'דלת פתוחה' לייעוץ פסיכולוגי 
מחנכים והורים לילדים מגיל 3 - 18, 

המתמודדים עם קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים
מוזמנים לפנות ולקבל יעוץ והדרכה על ידי 
פסיכולוגים מהשרות הפסיכולוגי החינוכי.

* השרות ממומן ע"י התוכנית 360 לילדים ונוער ובהשתתפות סמלית בלבד * 
* עד 5 מפגשים לפונה *

למחנכים, גננות ומורות, שאינם מקבלים שירות מטעם השירות הפסיכולוגי העירוני, 

הפונים בעניין ילד הלומד אצלם - השרות חינם!

 
  

לקביעת תור לתיאום מפגש 

עם פסיכולוג/ית לייעוץ,

ניתן לפנות לטל': 5789228, 

בשעות 8:00 - 15:00, 

boimr@bbm.org.il :או במייל

התלמיד מסרב להגיע 
לתלמוד תורה?

הילדה 
סובלת 

מפחדים?
מתקשים 

לגמול 
את הילד?

הכל לילד ואיחוד הצלה גאים להציג:

להיט חדש ובלעדי !
בית איחוד הצלה  

המשחק המדובר של השנה עכשיו בארץ 

0548537986

 ולכל אירוע“ 

מבחר ענק של אביזרים וחלקים העשויים מחומר איכותי ועמיד שמתחבר בקלות ובעוצמה. 
 שימו לב!! כל החלקים מודפסים באיכות הדפסה גבוהה למניעת התקלפות.  

הערכה נמכרת לתקופה מוגבלת במחיר של 179 במקום 280 
להזמנות: (מלאי מוגבל!)

  משלוח חינם בקניית 3 יחידות ומעלה

*

*

ענק  חולים  בית  מכיל:  המשחק 
הצלה״  ״איחוד  ופראמדיקים  חובשים 
אמבולנס ״איחוד״ חשמלי עם אלונקה 

שמתלבשת ע״ג מסילה ייעודית. 
המפעילה בנסיעה סירנה ואורות. 
מסוק ״איחוד״ חשמלי שמסובב 

לחיפוש  אורות  ומדליק  פרופלורים 
נפגעים גם בחשיכה. 

אופנוע ״איחוד״ מדהים 

״בית איחוד הצלה״ חשמלי ענק. 
משחק מהנה המדמה פעילות של 

הצלת חיי אדם,  

מתנה מושלמת לחנוכה
חובה בכל בית !

במקרה חירום חייגו 1221

בס“ד

כחלק מאירועי חודש האזרח הוותיק בעיר,
נשים ותיקות מוזמנות לבוקר חווייתי בשיתוף ”מאוחדת“

המציג בפניכן את אפשרויות ההתנדבות בקהילה

האור עובר מדור לדור
האירוע יתקיים אי"ה ביום ראשון, כ“ה בכסלו ה‘תשע“ז (25/12/16),

במרכז הפיס, רח' ירושלים 1, בני ברק,
בין השעות 12:30-9:30

   בתכנית:
   יריד התנדבות -

   מגוון הצעות להתנדבות משמעותית, כולל חלוקת שי.
  מופע מוזיקלי סוחף -

   "לשיר את הניסים", מבית נוסטלגיה הפקות.

מהרו! מס' המקומות מוגבל. הכניסה לנשים בלבד.

האגף לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה קהילתית
היחידה לאזרחים ותיקים

יחידת ההתנדבות
“  - “

40 Years  of  Succe ss

 
 

 40

( “ )     
 

 .   .  
"    ‘     "  

מכירת כרטיסים מוקדמת  בעלות 20 ₪ תתקיים בבניין העירייה
בימי ראשון, שלישי, רביעי וחמישי, בין השעות 15:00-8:00

אצל גב' לאה בן שלום, חדר 135,
טל': 03-5776466| 054-8460177
ובמועדוני הגימלאיות, אצל הרכזות.

עלות כרטיס ביום האירוע - 40 ₪, על בסיס מקום פנוי.

 
  

בס“ד

"המרכז להורים וילדים בגיל הרך" שע"י התכנית 360 לילדים ונוער 
בעיריית בני-ברק, יזם השנה פרוייקט " בניחותא", המיועד לקהל 

האימהות הרחב, במטרה לתת כלים בנושאי הגיל הרך.

אנו שמחים להודיע על סדרה של סדנאות במפגשים קבוצתיים שתתמקדנה 
בפיתוח היכולת ההורית לצמצום פערים שפתיים והעשרת יכולת הביטוי. 

בזמן  בבית,  השפה  לקידום  להורים  כלים"  "ארגז  הקניית  הסדנה:  מטרת 
ספונטני, יומיומי, ובלמידה יזומה.

קהל יעד: הסדנא מיועדת לאימהות לילדים בעלי התפתחות תקינה, או בעלי 
ההבעה  יכולות  את  לשדרג  שפה,  רכישת  לעודד  המעוניינות  שפתי  איחור 
ולהפוך את תהליכי ההתפתחות והלמידה לנעימים, נגישים, זמינים ומזמינים.

סדנה מרוכזת: 4 מפגשים של שעה וחצי.
במכוני  התפתחותית,  תקשורת  קלינאית   – סלוצקין  מיכל  גב'  בהנחיית: 

התפתחות הילד של קופות החולים 'מכבי'  ו'כללית'.
בני   ,31 הירדן  בגיל הרך, רחוב  וילדים  הסדנאות תתקיימנה במרכז להורים 
ברק, בימי ראשון  בבוקר (10:30-9:00), או בימי שלישי  בערב (20:30-22:00).

עלות– 130 ₪ לכל מפגשי הסדנא (התשלום מראש).

טלפון להרשמה ולפרטים נוספים : 03-7707391. 

בברכה,
צוות המרכז

סדנאות והנחיה לאימהות
לעידוד שפה אצל ילדים ופעוטות 

האגף
לשירותים 
חברתיים



י”ד-ט”ז  בכסלו
תשע”ז           
14-16/12/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

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(_____________________________________________

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + 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 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בר' 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_____________________________________________

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)41-1/17(_____________________________________________

■ ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת,  4 חד' ק"ק 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ' 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בבן דוד/רבינא ק"ג 
+ ק"ד 250 מ' 6 חד' 

גדולים, סלון ענקי 
3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

_____________________________________________)47-2/17ל(דמי תיווך. דוד, 054-3355874

■ 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(_____________________________________________

+5 חדרים

 ברח' ולפסון בק"ג 
ואחרונה, 5 חד' גדולים 
ומושקעים, 3 כ"א עם 
מעלית ומעליה 2 חד' 

+ גג גדול, )ניתן להפוך 
ליחידת דיור(, 3,300,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

פרויקט שלוש השעות
 37-39 בני ברק

בבניה מתקדמת נותרו 9 
דירות אחרונות 4 חד' גדולות 

כ- 105 מ"ר 

050-41-777-50
שיווק בלעדי: "להב נכסים"

החל מ- 
&1,600,000

בס"ד

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בגבעת שרת בבן אליעזר, 
4 חד', ק"ד, כ- 100 מ"ר + 

מעלית, נוף, שמורה, מיידית, 
950,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)50-1/17(נכסים בע"מ, 052-4834706

 בקרן היסוד באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת ושמורה, 

מזגן, 890,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)50-1/17(נכסים, 052-4834706

 ביהודה המכבי, 3 חד', 
ק"ג, כ- 78 מ"ר, שמורה ויפה, 

825,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)50-1/17(נכסים, 052-4834706

 בדקל, 3 חד', קומת 
כניסה, מיידית, מפתחות 

במשרד, 890,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-1/17(אדר נכסים, 052-4834706

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
מסודרת, מיזוג, 830,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)50-1/17(_____________________________________________

 במשלט, 2 חד', ק"ב, 
מסודרת, נוף, 720,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)50-1/17(_____________________________________________

 דירת גן, 3.5 חד', 90 
מ"ר בשיכון ו', ק"ק + גינה 

30 מ"ר, משופצת, פינוי יולי/
_____________________________________________)50-01(אוגוסט, 058-4161221

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-46/17(_____________________________________________

אלעד

 באזור בן זכאי/בעלז, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר לשימוש, מפתח 

בתיווך אשכנזי,
03-5791770)51-52(_____________________________________________

וילות ובתים

 300 מ' דופלקס אחרי 
שיפוץ כללי, מרפסת שמש 64 

מ', סלון 46 מ', מטבח חדש 
ומאובזר, מוארת ומאווררת 

מאוד, 5,650,000 ש"ח,
050-5511847)51-2/17(_____________________________________________

■ ברח' שמעיה פנטהאוז 
גדול, 5 חד', 150 מ', 

עם מרפסת גג של 90 
מ', בק"ג, עם אפשרות 
למעלית, עם נוף, מידי, 
3,300,000 ש"ח, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

בית שאן

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)52-52(_____________________________________________

 בפטיו - שכונת הרי"ף, 
דירתקרקע, בלב הקהילה, 4 
חד', 780,000 ש"ח, סופי! 
למביני עניין! עטיה משה, 

054-6625272 ,074-7037979)52-52(_____________________________________________

 בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 
מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 

440,000 ש"ח למביני עניין, 
משופצת! עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 

בן-שטח, 4 חד' + גג.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 052-3251213)52-52(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בחסידי-ליטאי, דירת גן, 5 חד', 

גינה 200 מ"ר.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', משוקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 
1,900,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 5 

חד' באזור יוסף קארו, מיידית! 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 ברמב"ם האיכותי! 4 
חדרים + מחסן + יציקה 

לחדר חמישי! )ששולמה(, 
1,390,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחוני 

המעגל, 4חד', גדולה + 
אופציה לחדר חמישי.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
במעורב, דירת 4 חד', כ- 120 
מ"ר, סלון גדול במיוחד, קומה 
א' + מעלית, רק 1,340,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח, גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד', כ- 125 מ"ר, סלון 
גדול, 2 מרפסות גדולות + יח' 

דיור כ- 50 מ"ר, מושכרת ב- 
_____________________________________________)52-52(2,300 ש"ח, 052-5752500

 מציאה! בחסידי-ליטאי 
עליון! 4.5 חדרים, ענקית 
ומושקעת + 3 כ"א! רק 

1,550,000 ש"ח, מפתחות 
במשרד! "תיווך-קזן"

054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! ברבי 
מאיר! 3 חדרים, מטופחת + 3 
כ"א + אופציה ממשית + בנין 
קטן! 1,230,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)52-52(קזן" 054-8420522

 למבינים! אבן גבירול! 3 
חדרים + גג בטאבו + מדרגות 
חיצוניות! רק 1,340,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52("תיווך-קזן" 054-8420522

 בלעדי! למבינים! 
בחסידי-ליטאי עליון! 3 חדרים 

+ יציקה קיימת להכפלת 
סלון + יציקה קיימת לחדר 

רביעי + מטבח ענק ומושקע! 
1,330,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! אבן גבירול! 3 
חדרים + נוף מרהיב! רק 

1,290,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק  שוק הנדל"ן" - 3 

חד' + גג בעליון.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 3 חד' 
באזור אבן גבירול, 1,150,000 
ש"ח. ישראל, 052-3251213. 

_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בלעדית בחוני המעגל, 
בנין איכותי, 3.5 חד' 
גדולה ומושקעת + 

מעלית, רק 1,260,000 
ש"ח. "אלעד נכסים" 

052-8939050)52-52(_____________________________________________

באר שבע
 0% עמלה למוכרים 

נכס!! הזדמנות פז למוכרים 
בבאר-שבע, לפרטים: אור-

_____________________________________________)52-52(לנכס, 050-9500075

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 במבצע-נחשון, 

ו'-החדשה, 4חד', 90מ"ר, 
ק"א, מושכרת ושמורה, 

720,000ש"ח, מומלצת! אור-
_____________________________________________)52-52(לנכס, 050-9500075

 בתלמוד, 3חד', משופת, 
ק"א אזור של סטודנטים, 
500,000ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)52-52(_____________________________________________

 בשכונה-ה, 3חד', 76מ"ר, 
משופצת, ק"א, מיקום איכותי 

ושקט, 695,000ש"ח. אור-
_____________________________________________)52-52(לנכס, 050-9500075

 דירה גדולה + יחידה 
מושכרות ב- 3,300, 

מיקוםמעולה, 650,000. יונתן, 
052-7122466)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חדרים, מושכרת 

במיקום מעולה, 3,450,000. 
_____________________________________________)52-52(יונתן, 052-7122466

 ברח' בן אליעזר, 4 חד', 92 
מ"ר, ממוזגת, מיידי! 965,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)52-52(_____________________________________________

 ברמב"ש ג' בפרוייקט 
של כרמל, 3 חד' בבניה, 

78 מ"ר + מרפסת 
סוכה 9 מ"ר + מחסן, 

ק"ד ואחרונה, נוף פתוח 
+ מעלית + חניה, רק 

לשבוע זה 990,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 14%
grwa123@gmail.com :טל‘: 052-5808034 מייל

ישראלים קונים בית פרטי בניו ג‘רזי

לשנה!

בס“ד

למכירה בית משופץ 
עם 4 חדרי שינה 

ב63.000$ הכנסה 
שנתית נטו 8740$

למכירה קטג‘ טורי 
בן 2 קומות צמוד 

לחניון ענק  ב76.000$ 
הכנסה שנתית נטו 

10.650$

 ברח' בירנבוים, 130 
מ"ר + סוכה גדולה, כולל 
2 יחידות, סוכה ענקית + 

מעלית, משופצת בבלעדיות, 
2,430,000 ש"ח. תיווך עצמה, 
052-7650799 ,052-7113508)52-52(_____________________________________________

 באזור עזרא/חזון איש!!! 
240 מ"ר!! חדשה!! במפלס 

אחד! קומה נוחה! 3,800,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 במרכז איזור סוקולוב, 
דופלקס 7 חד', 160 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות, 3 חד' 
ו- 4 חד' + גג, משופצת, 

2,800000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 למבינים!!! בשיכון 
ג'!!! 4 + מעלית + 

חניה + סוכה כחדשה!!! 
***באיזור הרב מימון, 
4 + סוכה כחדשה!!! 
***באיזור העיריה, 2 
גדולה, אפשרות ל- 3. 

***"אלוני נכסים"
052-7610603)52-52(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בניה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,050,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

 ברח' בירנבוים, 130 
מ"ר + סוכה גדולה, כולל 
2 יחידות, סוכה ענקית + 

מעלית, משופצת בבלעדיות, 
2,430,000 ש"ח. תיווך עצמה, 
052-7650799 ,052-7113508)52-52(_____________________________________________

 בלעדי!!! בסוקולוב!!! 
כ- 4, ק"א, 3 כ"א, 70 מ"ר, 

משופצת, 1,520,000. 
*בשבטי ישראל!!! מציאה!!! 

בבנין חדיש!!! 3, ק"ד + 
מעלית, 1,450,000. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 בגינחובסקי, קומה 
נוחה, 60 מ"ר + מרפסת + 
היתרים ממשיים לבנייה, רק 

1,450,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בטרומפלדור, קומה נוחה, 
75 מ"ר, מפוארת!! הכל חדש 
+ אופציה, 1,450,000. נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(הקריה, 050-3000121

 בבלעדיות, בחזון איש 64, 
דירת גג/פנטהאוז 7 חדרים, 

155 מ"ר + 70 מ"ר גג, קומה 
5. דוד גרוס רימקס ספיריט, 

050-4122744)52-52(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)52-52("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

 בר' ש"ך, במרכז, 
דופלקס 2 יח' דיור 

מפוארת, מעלית, סוכה, 
כ- 150 מ"ר, 2,600,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)52-52(_____________________________________________

 בר"ע, 4ח' 1+ )מושכר(, 
ק"א, 100מ"ר, עורפית, 

1,925,000ש'. "נדלן כהלכה" 
050-4141926)52-52(_____________________________________________

 בר"ע, דירה מחולקת, 
60מ"ר, ק"ג, משופצות 

ומרוהטות, 1,470,000ש'. 
_____________________________________________)52-52("נדלן כהלכה" 050-4141926

 בלעדי באבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, 3-2 

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)52-52(אדוארד

 בפרל, 160 מ"ר: 
בקומה א', יש 100מ"ר 

)4חד'( + בק"ק יש 
60מ"ר )3חד'( + סוכה + 

חצר + נוף.
 054-4340843

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדלן"

 ביחזקאל, דירה 
חזיתית, בק"ק מוגבהת, 

46מ"ר, במיקום 
מצוין. 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדלן"

 בלעדי, 72 מטר בארנונה 
+ מרפסות ליד רחוב ירושלים, 

קומה ב', שמורה + אופציה 
לסוכה, 1,450,000. תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב, 054-5500263

 בר'-עקיבא עורפית, 
60מ"ר, מחולקת לשתי יחידות 
משופצות קומפלט ומרוהטות, 

ק"ג, אחרונה, 1,390,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)52-52(_____________________________________________

 באיזור יחזקאל - רבי 
עקיבא, 3חד', 60 מ"ר + 
יח"ד מושכרת, ב- 1,850 

ש"ח, משופצת, ק"ב, 
1,580,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)52-52(נדלן" 052-7633978

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

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)51-52(_____________________________________________

 4 חד' משופצת יפה, 
עם יחידת-הורם בגג, נוף 
פתוח, 3 כוו"א, ק"ג, בר' 

עקיבא/ר' טרפון, תיווך 
_____________________________________________)51-52(אשכנזי, 03-5791770

 בלעדי! באזור העיריה, 
בית פרטי, חדש, מפואר 

ביותר, 3 קומות, 400 מ"ר )+ 
בריכה וחדר כושר בקומה -1(, 

3 חניות, 8,000,000 ש"ח.  
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר-שלום, דו-
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

מפלסים, 12 חד', כניסה 
פרטית, חניה גדולה 
+ אופציה, לחלוקה, 

6,900,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)52-52(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 180 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,500,000 ש"ח, גמיש.  
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת גן, 7 חדרים, כ- 140 

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 *באיזור הרב קוק!!! 
בבניה מתקדמת!!! 

פנטהאוזים מפוארים, 5 חד' + 
מרפסת, נוף מרהיב, ע"י קבלן 

אמין, החל מ- 2,600,000. 
"תווך פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בזכרון מאיר, 
דופלקס 5 חד', 200 מ"ר 
)4+1(, משופצת, ק"א, 

אחרונה, 4 דיירים, כניסה 
פרטית, אופציה להרחבה, 

3,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', דופלקס, 
4 חד', משופצת, 100 

מ"ר + אפשרות הרחבה 
כ- 20 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)52-52(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 4 
חדרים + מרפסת שמש 

ומעלית + היתרי בניה 
בשתי הקומות, הקודם 

זוכה! ב- 1,900,000 
ש"ח. להב נכסים,

,050-4177750
050-9777755)52-52(_____________________________________________

 באיזור העיריה השקט!!! 
דופלקס יוקרתי!!! בבנין 

בוטיק!!! )6 דיירים(, 5 + 2 
+גג, ק"ד + מעלית, חזית, 

משוקעת!!! "תווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)52-52(_____________________________________________

 בק.הרצוג, בקובלסקי, 
5 חד', ק"ד + 2 מרפסות, 

188 מ"ר, ממוזגת + 
מעלית, 2,850,000 ש"ח, 

050-5265899)52-3/17(_____________________________________________

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

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

נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ג!! 5 חד', ק"א, 
חזית!! + מעלית! לקראת 
גמר בניה, 2,350,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בחגי/הושע, 5 חד', 
גדולה!! מושקעת!! + 

מרפסת, ק"ג + מעלית, 
2,600,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! 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 ניתנתן לחלוקה, 
2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בק.הרצוג איזור שלוש 
השעות בבנין חדיש, 5 חד', 

110 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ חניה + מחסן, מושקת, 

מ.שמש, יחידת הורים, חזית, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5 חד', מרווחת 
מאד, 120 מ"ר נטו, ק"א, 

משופצת + אופציה לסוכה 10 
מ"ר בניין מטופח, 2,375,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)52-52(_____________________________________________



י”ד-טז בכסלו תשע”ז  14-16/12/2016 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בטבריה, 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, 1,470,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ בצירלסון 4 חד', ק"ק, 
כניסה פרטית, מוגבהת 

90 מ' מושקע, לדירה 
חצר גינה 60 מ', בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

4-4.5 חדרים
■ ירד המחיר, מציאה 
ברח' ירושלים ליד רח' 

חברון, 4 חד' משופצים 
חזית ק"ב, 1,650,000 
ש"ח, גמיש. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, 3 חד' לחזית, 
ק"ב, 75 מ"ר, מעלית, 

חניה, סוכה, דוד"ש, 
מזגנים, מסודרת, כיווני 
אוויר: דרום-צפון, פינוי 

ט"ו בשבט, גמיש, 
1,550,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג,
 ,03-5754412
052-2236671)49-52(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אלישע/ר"ע, 3 
חד', גדולה, ק"ג 

ואחרונה, עם אופ' 
עתידית לבניה על הגג, 

מאד שמורה, 
1,570,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 במלצר 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(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת + 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(_____________________________________________

■ באדמורי שץ מציאה 
6.5 חד' ק"ב עם מעלית 

145 מ' משופץ וחניה 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ באלוף שמחוני, 5 חד' 
גדולים, ק"א, משופצת, 
עורפית. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

חדיש+מעלית, ק"א, 3 
כ"א, אופ' לתוס' של 20 

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

2,200,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב  03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ בשד' רמז בנין 
בבניה, כניסהלפסח, 

5.5 חד' גדולים 
ומושקעים, 135 מ', 

ק"ג, 2,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)43-43(_____________________________________________

■ בסנהדרין 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(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 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(_____________________________________________

■ ירד המחיר, ברח' חברון 
6 חד', 150 מ' בתוספת 

מרפסת 50 מ', כניסה 
לדירה ללא מדרגות, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 למכירה/השכרה, יח"ד 
ברמת אהרון, מאובזרת 
_____________________________________________)50-51ל(וממוזגת, 052-7683705

 בפרדס כץ, 2.5 חד', 
ק"ב, אחרונה, גג בטון, כ- 60 

מ"ר, 3 כ"א, 1,230,000 ש"ח, 
_____________________________________________)50-52(גמיש, לל"ת, 050-4175186

 
1-1.5 חדרים

■ באבטליון 4.5 חד' 
120 מ"ר ק"ב, חזית, 
משופצת 2,350,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, עם 

חלונות, מאווררת ושמש, 
עם חניה, מתאים גם 

למשרד יוקרתי, 350,000 
! בלבד, בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
ברבעיות, בק"ק, 105 
מ', 3.5 חד', + יחידה 

להשכרה, + חצר פרטית, 
90 מ', 2,400,000 

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

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

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
5 חד', 5.5 חד', 6 חד', 7 
חד' בשיכון ה', לפרטים: 

03-5785777)50-1/17(_____________________________________________

ברח' מנחם 5 חד' ק"ג, 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

120 מ', שמורה מאד, 
2,300,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ באזור סוקולוב אבן 
גבירול, 3.5 חד', גדולה 
ושמורה, ק"א, חזית, 3 

כ"א, פנוי, מידי, 
1,680,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 דירת 6 חדרים, קומה ג' 
פלוס גג, שני חזיתות, מיכה 5, 

03-6193016 ,3,200,000)51-2/17(_____________________________________________

 5 חד' ברבי עקיבא, 110 
מ"ר + גג צמוד בטאבו עם 

היתר בניה + מעלית,
052-2503911)51-52(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדאו, 5 חד', 
125 מ"ר, סלון ומטבח גדולים 
+ יחידת הורים, ק"ג + מעלית 
+ חניה, חזית, משופצת ויפה, 

2,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 באיזור ויז'ניץ, 7חד', 150 
מ"ר + סוכה, ק"ג + מעלית + 
חניה, 3 כ"א, חזית, נוף פתוח, 

סלון ענק, 2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 במינץ, ק"ד + גג 
בנוי, 8ח', מחסן, חניה, 

2,700,000ש'. "נדלן כהלכה" 
050-4141926)52-52(_____________________________________________

 מציאה בפרדס כץ, 
דופלקס, משופצת, 130 מ"ר, 

1,600,000, טל': 
_____________________________________________)52-52(052-4369117. תיווך ישראל

 בבלעדיות!! ברבנו אשר, 
כ- 140 מ"ר, מעלית, אופציה, 
ניתן לחלוקה ##בקושניר, דירה 

מחולקת + אופציה, מעלית, 
כ- 115 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52(תיווך, 050-4144602

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר! 
6.5 חד', מרווחים, 

כ- 160 מ"ר, ק"ג + 
ממ"ד + מעלית וחזית, 

MS .2,620,000 נכסים, 
,053-3134258
054-8541118)52-52(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 6ח', חדשה, 
יפהפיה, ק"ג + מעלית, חזית, 
3כ"א, 2,600,000ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)52-52(_____________________________________________

 בקלישר בבנין-חדש, 
5חדרים, 120, ק"ק, מ"ר 
+ חצר 180מ"ר, שמורה, 
אופ' לחלוקה, 2,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז 6חד' ענק, קומה 
רביעית, 3,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירת-גן, 7חד', נידרה בגודלה, 

160 מ"ר בנוי + 120 מ"ר 
גינה, 3,600,000. תיווך-ישב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 במקובר בבניה, דירת 
7חד', נדירה, 215מ"ר במפלס 

אחד, 4,100,000ש"ח. תיווך-
ישב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 במקובר בבניה, דירת 
7חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 ביצחק-שדה ברביעייה, 
דירת-גן, 150 מ"ר בנוי + 
150 מ"ר חצר, כ.פרטית, 

3,500,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', חזית 
+ מרפסת, 3,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בלוין, דירת-נכה, חדשה, 
5.5חד' + חצר, מפוארת, 

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 ביצחק ניסים, 5 חדרים, 
קומה נוחה, חזית, כ"א טובים, 
2,110,000 ש"ח, בלעדי תיווך 

_____________________________________________)52-52(אדי, 054-8493483

 במרכז בעלי מלאכה!!! 
נדיר!!! 6.5 חד', קומה שלמה, 

4 כ"א, חזית, יפה ומטופחת, 
2,650,000. "תווך פרפקט" 

03-5745877 ,052-7649782)52-52(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, 6.5 
חד', 4 ענקית, 150 מ"ר, יפה 
ומסודרת + מעלית + חניה, 
2,650,000 ש"ח, בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
054-8483810)52-52(_____________________________________________

 בשכון ה' בבניה, 5ח', 
ק"ו, 1,900,000 ש"ח! 6ח', 
ק"ו, 2,200,000ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' במיקום 
מעולה!! בבניה, 4 חד', גדולה, 
ק"א, חזית, 2,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באבני נזר, 4.5 
חד', ענקית, 115 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה מאוד גובהה, 
ק"ד + מעלית + חניה, חזית, 
סוכה גדולה + 2 יחידת דיור, 

אחת 65 מ"ר השנה 18 
מ"ר בק"ק, 2,350,000 ש"ח 

)מחיר לא כולל את היחידות(. 
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור גוטמכר!! בבניה, 
4 חד', ק"ב, חזית, 1,900,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ס.אזר/
הרב ך, 4.5 חד', מרווחת, ק"ב, 

משופצת מהיסוד + סוכה 
גדולה, חזית, 1,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא רח' 
שקט, 4 חד', 90 מ"ר, ק"א 

+ מעלית + חניה, משופצת, 
1,900,000 ש"ח. *בשבטי 
ישראל, 4.5 חד', 100 מ"ר, 
ק"א + מעלית, 1,760,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בתחילת בניה בשיכון ג', 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,850,000 ש"ח.  א.פנחסי, 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454, מייל-
yosi.yagen@gmail.com)52-52(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 באזור ירושלים/בן 
זכאי, 4 חדרים, משופצת 
כחדשה + 40 מ"ר, חצר 
לשימוש. 050-4152330 

_____________________________________________)52-52("בנין עד"

 מציאה בפרדס כץ, 
משופצת, קומה א', חזית, 
1,600,000. תיווך ישראל, 

050-8488008)52-52(_____________________________________________

 ביצחק ניסים!! 4 חד' 
מרווחים, כ- 110 מ"ר, 

ק"א + מעלית וחזית + 
 MS .2,000,000 ,אופציה

נכסים, 053-3134258, 
054-8541118)52-52(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
4.5 חד', 2 מפלסים, 2 

מרפסות, משופצת, 115 
מ"ר, 1,500,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)52-52(נדלן-בועז' 054-8474843

 בלעדי, 4 ח', קומה ד' 
+ מעלית, חזית + חניה, נוף 
מדהים, דיר המפוארת, פינוי 

שנה. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
ואיכותי, 4ח' בבניה, החל 

מ- 1,800,000ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 בבירנבוים, 4.5 חד', 
90 מ"ר + 3 יחידות-

דיור, 45 מ"ר ליחידה, 
מושכרות ומרוהטות, 

תשואה של 13,000 ש"ח 
בחודש על 4 הדירות + 

אופציות, 2,800,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 לל"ת בפ"כ, 4 חד', ק"א, 
בנין חדיש, מושקעת + מעלית 

+ חניה, 1,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)52-3/17ל(052-7678102

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4חד' גדולות, 
2,150,000 ש"ח. תיווך-ישב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בתחילת בניה בגולומב, 
דירת גן, 4חד' + גינה ענקית, 
2,400,000 ש"ח. תיווך-ישב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באזור עמק יזרעאל, 
דירות 4חד', 110מ"ר + חניה, 

1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 4 חד', 
גדולה, יפה, משופצת 

ומושקעת ברמה גבוהה, 3 
כ"א טובים + חניה בטאבו, 

1,720,000 ש"ח, גמיש, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

 ,03-6166105/4 ,56
058-7878784)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ג' - חזו"א!! 
4חד', ק"ק, 85 מ"ר + חצר 

מיידי!! 1,980,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים באמצע 
בניה, 4 חד', ק"ד + מרפסת 

שמש! חזית! 1,730,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! 85 מ"ר, 3 כ"א, 

הכול חדש!! 1,890,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ביהושוע, 
3חד', ק"ג ואחרונה בלי, 
86מ"ר, חזית, שמורה, 

1,690,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)52-52(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, עורפית 
לב"ב, 3 חד', משופצתחלקי 

ומסודרת + מרפסות, 
1,300,000 ש"ח. בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
054-8483810)52-52(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 3.5 חד', 
משופצת חלקית ומסודרת 
+ חזית, 1,480,000 ש"ח. 

בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 
054-8483810 ,56)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בהחלוצים 21, 
דירת 3 חדרים גדולים, 80 מ"ר, 

קומה א'. דוד גרוס רי/מקס 
_____________________________________________)52-52(ספיריט, 050-4122744

 בז'בוטינסקי, כניסה 
ממנחם בגין, כ- 85 מ"ר, 3 

חדרים גדולים, קומה 3. דוד, 
_____________________________________________)52-52(תיווך, 055-9941042

 בבלעדיות במינץ, 3 
חדרים, משופצת, 1,470,000, 

גמיש. התיווך החרדי,
_____________________________________________)52-3/17ל(054-3978367, 058-6151555

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

תוכנית ב- "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 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" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות!! במינץ, 3 
ח', ק"ב, כ- 70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, 1,485,000 ש'. "נדלן 

_____________________________________________)52-52(כהלכה" 050-4141926

 באברהם בן דוד, 3ח', 
80מ"ר, ק"ב, חזית, מעלית, 

מרווחת, 1,585,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)52-52(כהלכה" 050-4141926

 בביאליק, 3 חד', קומ' 
2, חזית, 75 מ"ר. תיווך 

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל-

yosi.yagen@gmail.com)52-52(_____________________________________________

 מציאה בפרדס כץ, 
משופצת, קומה 2, חזית, 
1,300,000. תיווך ישראל, 

050-8488008)52-52(_____________________________________________

 בית פתוח!!! בפלמח 
10 למבקרים ביון שישי 
ט"ז כסליו )16/12/16( 

בשעות 10:00-11:00 - 
לל"ת - 3.5חד', 85מ"ר, 
ק"ב, חזיתית, מצוינת + 
אפשרות להוספת סוכה/

מרפסת שמש,
 054-4340843

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדל"ן

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג, רחוב גינחובסקי, 3 

חדרים, אופציה להרחבה, כ- 
מאה מ"ר )השכן בנה(, מתאים 

לחלוקה, ק"ד ללא מעלית. 
_____________________________________________)52-52(תיווך, 050-4144602

 בגיניחובסקי, 3 
חדרים, ק"ד, כ- 70 מ"ר, 

משופצת + אופציה 
עשנקית לבניה בגג. 

'אפיקי נדל"ן בועז'
052-3500040)52-52(_____________________________________________

 3 חד' בדוד המלך, קומה 
אחרונה + אופ', לל"ת 

1,560,000 ש"ח
052-8462728 052-8562728)52-03(_____________________________________________

 בנחום, לקראת בניה 
ממש, נשארה דירת 3 
חדרים אחרונה! קומה 
רביעית, ב- 1,400,000 

ש"ח. להב נכסים,
,050-4177750

)52-52(_____________________________________________

 באזור הושע, 3.5, 
מטופחת, ק"ב + מעלית + 

מחסן 10מ"ר, 1,820,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חד', 
75 מ"ר, משוקעת, 

חזית, ק"ב + מעלית 
+ יחידת-דיור, 2 חד', 
כ-30מ"ר מושכרת ב- 

)2,300ש"ח(, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 קילבנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד', אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3חד' גדולות, 
1,650,000 ש"ח. תיווך-ישב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באמצע בניה במרים-
הנביאה, דירת 3חד' גדולה, 

אחרונה ומיוחדת, 1,500,000 
ש"ח. תיווך-ישב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בחברון, 3.5חד', משופצת 
+ חצר, מוארת, 1,520,000 

ש"ח. תיווך-ישב-הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בתחילת בנייה בגולומב, 
דירת-נכה, 3חד' + גינה גדולה, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3חד', גדולה, חזית, 
1,450,000 ש"ח. תיווך-ישב-

הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברח' 
השניים, 3חד', אחרונות, 

מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 
תיווך-ישב-הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

 באיזור דנגור, 3חד', 70 
מ"ר, קומה אחרונה + גג בטון, 

1,300,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 3 חדרים, 
יפה ומסודרת + אופציה 

להרחבה, 1,580,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך אדי, 

054-8493483)52-52(_____________________________________________

 בטאבו משותף בעוזיאל, 
70 מטר הכוללים, 2 חדרים וגג 

+ מעלית, 1,050,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך אדי, 

054-8493483)52-52(_____________________________________________

 בהרב קוק!!! בבניה!!! 
דירות אחרונות, 3 חד' ברמה 
גבוהה החל מ- 1,470,000. 
*בשיכון ג'!!! בבניה!!! 3 

יוקרתית, 1,600,000. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות. אזור, 
אברבנאל בבניה מתקדמת, 
3 חד', 80 מ"ר, קומה נוחה, 

1,400,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

גג בטון, 1,430,000. נדל"ן 

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים תוכניות 
לבניית כ- 70 מ"ר 

נוספיםח. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)52-52(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה, לכ- 45 מ"ר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה יפה לבניה בצד 
ובגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 לקראת בניה ברבי 
עקיבא, 3 חדרים, גדולה 
+ מרפסות שמש וסוכה 

בבניין איכותי ומפואר, 
ב- 1,400,000 ש"ח. להב 

נכסים,050-4177750,
050-9777755)52-52(_____________________________________________

 מציאה בפרדס כץ, 
שמורה גג בטון, 1,200,000 

ש"ח, תיוך ישראל, טל': 
052-4369117 ,050-8488008)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק, 2.5 חד', קו' קרקע 

עורפי, 1,190,000 ש"ח, גמיש. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)52-52(אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול 60 מ"ר, קו' ב' 
ואחרונה, חזית, 1,170,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)52-52(אדוארד

 ברח' השנים, 2.5 חד', כ- 
60, קו' א', 1,150,000 ש"ח, 

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

_____________________________________________)52-52(אדוארד

 ברחוב אחיעזר פינת 
מימון, 2.5 חד', כ- 50 

מ"ר, ק"ק, למגורים/
לעסק, 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימם נדלן"

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
קומה ד', כ-60 מר + גג 

רעפים + אופציה לסוכה, לא 
משופצת, 1,195,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בברוט, 
משופצת מהיסוד, קומה ב' + 
רצפה מוכנה לעוד 20 מטר + 

אופציה לסוכה, 1,200,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 באזור פלמ"ח, 2.5, 
מרווחת ומוארת, ק"ב, 

1,240,000ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 באיזור קוטלר, 2חד', 
מרווחת + מרפסת, יפהפייה, 
1,550,000 ש"ח. תיווך-ישב-

הארץ, 03-8007000,
054-2545420)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! במינץ, 2חד', 
משופצת + אופציה בגג, 

1,200,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 03-8007000,

054-2545420)52-52(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 חד', 
כ- 60 מ"ר, מפוארת!! קומה 

ב' ואחרונה + אופציה, רק 
1,240,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)52-52(_____________________________________________

 באזור השניים, 2.5 חד', 
מסודרת + א.החרבה ממשית, 

1,200,000 ש"ח. "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)52-52(_____________________________________________

 באזור הראשונים, 2.5 
חד' + הול, משופצת, 

חזית, כ"א טובים + 
אופציה, רק 1,200,000 

ש"ח, גמיש, בלעדי 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)52-52(_____________________________________________

 באיזור השניים, יח', 
כ- 35 מ"ר + אופציות 
עתידיות, מושכרת ב- 

2,000 ש"ח להשקעה!!! 
רק 490,000 ש"ח. נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(הקריה, 050-3000121

 3 חד', בפ. כץ, 70 
מ"ר + אופ'. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454, מייל-
yosi.yagen@gmail.com)52-52(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-23/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

4-4.5 חדרים

■ מציאה מיידי בר' 
עקיבא ליד הרב קוק, 
דופלקס, 3 חד' בק"ד 

ומעליה חדר עם שרותים+ 
גג גדול, משופץ עם 

מעלית לתקופת שנה, 
4,300 ש"ח. בלעדי תיווך

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

■ ברח' זוננפלד, 
לבודד בק"ד עם 

מעלית, חדר קומפלט, 
מתאים גם לסופרים או 
קוסמטיקאית, המחיר 

1,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742  23
03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ בעמיאל, בבית קטן 
2.5 חד' ק"א ואחרונה, 

אפשרות לריהוט, 3,500 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

■ בעמיאל, 2 חד', ק"א, 
משופצת יחידה, 28 מ', 

מרוהטת חלקי, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

צפת

ירושלים

נס ציונה

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-29/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

עפולה

דופלקסים

 ברח' הנשיא, בכניסה 
לעתיקה, 2 דירות צמודות, 
חדשות, 4 חד' ו- 2 חד' + 

מרפסת נוף מדהים, אופציה 
_____________________________________________)49-52(לבניה, מיידי! 050-4148184

 באזור בן זכאי, במיידי, 2 
חד', מרוהטת, 2,900 ש"ח 
כולל מים וארנונה, במצב 

_____________________________________________)49-52(מצוין! 054-6804376

3-3.5 חדרים
 בכפר אברהם, 3 חדרים, 

ק"ב, ממוזגת, מוארת, ללא 
_____________________________________________)49-52ל(ריהוט, לל"ת, 054-8487880

 בבני-ברק, קובלסקי, 2 
חדרים, חדשה, יפיפייה, קומה 

א', 052-4165284,
052-4102119)49-52(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

נתיבות
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

מירון

+5 חדרים

 להשכרה לזו"צ, 3 חד', 
ק"ד בקרית הרצוג, משופצת, 

ללא מעלית 03-6191623 
054-2464316)50-01(_____________________________________________

 ברח' רבינו אשר, דירת 1.5, 
מאובזרת ומרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, 1,700 ש"ח כולל 
_____________________________________________)50-1/17ל(מים, 052-9734807

 ביוספטל, 3חד', ק"ק, 
מסודרת, פינוי גמיש + אופציה 

להרחבה, 25 מ', 920,000, 
_____________________________________________)51-52ל(ש"ח, גיא, 054-4761147

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

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-9/17(_____________________________________________

■ 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

וילות ובתים

ירוחם

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול 

)א. ליחידה(, 2,850,000 
_____________________________________________)51-2/17(ש"ח, 052-8433333

 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית, משופצת, חדש, 

אזור ר' טרפון, מיידי, 
מפתח ב תיווך אשכנזי, 

03-5791770)51-52(_____________________________________________

  *בעוזיאל, 4 חד,' ק"א, 
חזית, ממוזגת ומשופצת + 
מעלית וסוכה, 4,500 ש"ח.  

_____________________________________________)51-2/17(לל"ת, 052-7671305

 בטרומפלדור 40: *1.5 
חד', מרוהטת, לתקופה קצרה, 

משופצת + חצר, 2,500 
ש"ח. *3.5 חד', משופצת + 

חצר, מיידית, 4,300 ש"ח, 
052-6357770)52-2/17(_____________________________________________

 2.5 חדרים, מסודרת, יפה 
במצב טוב, כניסה מיידית, 

054-4225158)51-02(_____________________________________________

 באמרי חיים, 2 חד' 
גדולים, מושקעת, מטבח 

מסודר + מזגנים, פנויה,
052-7662441)51-2/17(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים גדולה 
בקרית הרצוג, חדשה, 

מושקעת וממוזגת, 
מטבח חדש ומודרני, 

מרפסת גדולה לסוכה, 
אמבטיה רחבה, כיווני 

אוויר מעולים,
_____________________________________________)51-2/17ל(טל': 050-9423335

 באמרי חיים לוז"צ, יח"ד 
מרוהטת וממוזגת, ק"ק. *1 
חד' ליחיד, מרוהט וממוזג, 

_____________________________________________)51-2/17(מיידי, 052-3632080

 בז'בוטינסקי, יח"ד, 
משופצת, 30 מ"ר + מוצרי 

חשמל, 2,050 ש"ח + ארנונה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-7125074

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בגבעת שאול, 3.5 חד' + 
2 מרפסות, ריהוט חלקי, ק"ק, 

מזגן, סורגים, 4,500 ש"ח,
054-6144623 ,02-6527519)51-01(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2 חד' כ- 50 
מ' ממוזגת, אפשרי לריהוט, 

_____________________________________________)51-52ל(לל"ת, 054-8487399

 דרושה דירה לרגל שמחה, 
דירת 3-4 חדרים למשך 

שבועיין מו' שבט, 
_____________________________________________)51-52ח(054-8411617

■ בר"ע, ליד ר' טרפון, 
3.5 חד', משופצת, חדש 
עד היסוד, יפהיפיה, ק"ב, 
חזית, 4,000 ש"ח, מידי, 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בגבעה הצרפתית דירת 
5 חד' +יחידה מושכרת ב- 

_____________________________________________)52-03/17(2000 ש"ח 0527688111

גבעת שמואל

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

טבריה

4-4.5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

חריש
 בחריש בקבוצה חרדית, ב- 
_____________________________________________)51-52ל(125,000 בלבד, 054-8489560

 דירת גן, 8חד', 200מ"ר + 
גינה 70 מ"ר, מיידית. רי/מקס 

_____________________________________________)52-52(משה דסקל, 050-5926021

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 4 חד', משופצת ברמה 
גבוהה במיקום הכי טוב בעיר, 

מושכרת ב- 2,200 ש"ח לתווך 
_____________________________________________)52-3/17ל(ארוך, 054-2006634

 דירת 4 חד' ברחוב 
הניצחון, 90 מ"ר במחיר 

שאסור לפספס! משה אלוש, 
054-3255667)52-52(_____________________________________________

 להשקעה מציאה גדולה, 
3 חדרים, 80 מ"ר, קומה 

שלישית, רק 3,000,000 ש"ח, 
מחיר סופי. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)52-52(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"4 זקוקה 
לשיפוץ כללי, רק 270,000 

ש"ח! משה אלוש, -054
3255667)52-52(_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה ברחוב מרחבים, ק"ב 

במחיר מציאה! משה אלוש, 
054-3255667)52-52(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"ב, צמודה 
למרכז המסחרי, במחיר 

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)52-52(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5חד', 
75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

450,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)52-52(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 בבית וגן, 4חד' + יח"ד, 
משופצת, גינה, 680,000 

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)52-52()תיווך הכהנים(

 באלחדיף, 3.5חד', 90 
מ"ר, משופצת, נוף ומעלית, 

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)52-52(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 סמוך לישיבת הרב קוק, 
4חד', 150 מ"ר, פה, 800,000 

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)52-52()תיווך הכהנים(

 בגיבורים, 4חד', קומה 
א', משופצת, מחסן ונוף, 

580,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)52-52(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 קרית שמואל, 5 חדחרים, 
800,000, קומה א' + מעלית, 

140 מ"ר. 050-8342172, 
_____________________________________________)52-1/17(נפתלי

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)52-52(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)52-52("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים
 בק.שמואל, ביהודה 

הנשיא, 3 חד', 100 מ"ר + 
מ.סוכה גדולה, משוכרת 
ב: 2,800 ש"ח, מצויינת 
למשקיעים!!! "רימקס"

050-2442446)52-52(_____________________________________________

 בתי קרקע עם שטח, 
250 מ"ר, מושכרות, במחיר 

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)52-52(_____________________________________________

 בירוחם, רח' הפלמ"ח, 
3 חד', 60 מ"ר, מושקעת!!! 

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)52-52(050-6610501, סתיו

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה במחיר מציאה! משה 

_____________________________________________)52-52(אלוש, 054-3255667

 דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,600 ש"ח במחיר מציאה! 

_____________________________________________)52-52(משה אלוש, 054-3255667

 דירת 2 חד' בניין שעבר 
שיפוץ כללי, רק 320,000 

ש"ח. משה אלוש,
054-3255667)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות א' 
ברביבים, 4 חד' + חדר/

מרפסת סגורה עם גג נפתח, 
ק"ב, משופצת, 4 כ.אוויר, 

א.להרחבה, רק 1,795,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)52-52(_____________________________________________

 בגבעת זאב, דו משפחתי 
אבן! 6 ענק + חצר גדולה 

ומרפסת סוכה ענקית לנוף, 
חניה מקורה ומחסן 14 מ"ר 
למשרד, במחיר דירה! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בית בודד 
במיקום מעולה לנוף פתוח, 9 

חד', כולל יחידת דיור מניבה 
+ 120 מ"ר, א.הרחבה, חניה 

מקורה ופוטנציאל גדול!!! 
במחיר מעולה!!! מאור,

02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)52-52(_____________________________________________

 גבעת זאב - המתחרדת, 
בפרוייקט מבוקש, אבן! 5 
ענקית + מרפסת סוכה 

גדולה לנוף, חניה ומחסן, 
ק"א, שקטה ושטופחת שמש, 
חדשה! מאור, 050-5500323, 

02-5730077)52-52(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קו ראשון 
לנוף, קוטג' 5.5 + חצר 

קדמית, משופצת ושקט, 
הסקה ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת, במחיר קטן! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 4 + 

גינה וחצר + יחידת דיור 2 חד', 
בבנין קטן, מרכזי ושקט, כל 

הקודם זוכה!!! מאור,
02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 בסמוך לגילה במתחרד, 
3 חדרים איכותית, כ- 70 מ"ר 

+ מחסן, שמורה, ק"ג )לא 
אחרונה(. "תיווך דירה לי" - 

_____________________________________________)52-52()אלי(, 050-8226337

 מציאה! ברמות א' 
בסולם יעקב, 3.5 חד', ק"ק, 
57 מ"ר,ך משופצת מהיסוד 

ברמה, א.לחלוקה בקלות 
ל- 2 יח' השכרה, 3 כ.אוויר, 

רק- 1,395,000 ש"ח. בלעדיות 
_____________________________________________)52-52(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

 המחיר ירד! לרציניים 
בלבד! ביישוב כפר 

שמאי )5 ד' ממירון(, וילה 
פרטית, 3 חד' + מעטפת 

ל- 2.5 חד' 50 מ"ר, קו 
ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, גם לדירת 
נופש. "רימקס"
050-2442446)52-52(_____________________________________________

 מציאה גדולה ביובל ליד 
הרכבת, 4 חדרים כולל ממ"ד 
ויחידת הורים + מרפסת, רק 

865,000 ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)52-52(הצבי, 052-5253470

 להשקעה, קומה שניה, 3 
חדרי, יפה ושמורה, מושכרת 

2,000 ש"ח, רק 600,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)52-52(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה, 
תשואה גבוהה + ניהול נכס, 

052-7122466)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מציאה!! 150 מ"ר, 
5ח', בנין חדש + 2 מרפסות, 
1,195,00 ש'. "נדלן כהלכה" 

055-6688111)52-52(_____________________________________________

 3 חדרים, מושכרת 
במרכז + אישורי בניה על הגג, 
_____________________________________________)52-52(420,000. יונתן, 052-7122466

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)52-52(סכסון, 03-9301122

 ברוטשילד, גדולה, 
מחולקת ל- 2 יח' )2+2(, 80 

מ"ר, ק"ב, מסודרת, באזור בית 
חולים השרון, 1,160,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52(050-6610501, סתיו

וילות ובתים
 בית למכירה, 10 חדרים, 

כפר-גנים, מגרש 340מ"ר, 
מחיר 4.4 מ. שקל, טל':

054-5288332)52-3/17(_____________________________________________

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

03-9301122)52-52(_____________________________________________

 בגבעת שמואל הוותיקה, 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)52-52(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס, 4חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)52-52(סכסון, 03-9301122

 בשכונת חן הצפון, דירת 
גג, 5.5 חדרים, מרווחת מאוד. 

_____________________________________________)52-52(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בכפר אברהם, דירת 
4ח', קומה 7, 85מ"ר, דר/מע, 

חניה, דו"ש, מעלית שבת, 2 
שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)52-52(_____________________________________________

 ברוטשילד, דירת 4 ח', 
כ- 120 מ"ר, דר/מז/צפ, קומה 

2, עורפית, מזגנים, תמ"א 
מאושרת. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)52-52(_____________________________________________

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממ"ד, קומה א', 98 מטר, 

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)52-52(_____________________________________________

 במוהליבר, 4 חדרים, 
קומה 1, שכירות גבוהה, 

להשקעה, 1,330,000. פיני 
רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)52-52(_____________________________________________

 בכפר אברהם, דירת גג, 
ק"4 חדרים, מעלית, חניה, 

1,650,000. פיני רבהון-קווין 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן, 052-5943333

 בההגנה, 4חד', במדרחוב, 
מחולקת, מצויינת להשקעה. 

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 באברבנאל, 4חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 בקרית הרב סלמון, דירת 
4 חדרים, 115 מטר + חצר 

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)52-52(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בכץ, דירת 4 חדרים 
משופצת מהיסוד, קומה 

ראשונה, מעלית וחניה. אנגלו 
_____________________________________________)52-52(סכסון, 03-9301122

 בכפר אברהם, דירת 3ח', 
קומה 3, מזגנים, מעלית שבת, 

חנייה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)52-52("גרים" עטרת, 050-4231133

 באורלוב השקט, 3 חדרים, 
קומה 3, שכירות גבוהה, 

להשקעה, 1,150,000. פיני 
רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)52-52(_____________________________________________

 2.5 ח' באיזור סלומון, 
מרווחת, מסודרת, ק"ק, פינוי 

_____________________________________________)52-52(גמיש. 052-2948691, נטלי

 במרכז העיר, דירת חדר 
וחצי, 38 מ"ר )טאבו(, ק"א, 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

ב- 2,900 ש"ח. 900,000 ש"ח, 
052-5691882)52-52(_____________________________________________

צפון
 בכרמיאל, בחטיבת עציוני, 

מפרטי, דירת גן מיוחדת, 4 
חד' גדולים, 2 מחסנים, חניה 

_____________________________________________)52-3/12(מקורה, 054-6662593

קריות

קרית אתא

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

נכסים, מומחים בקריות 
לקניה, חלוקה, תחזוקה, 
וכל הבירוקרטיה )הנהלה 

_____________________________________________)52-52(חרדית(, 054-8541118

 בהזדמנות!!! 
בקרית שמואל, א.דתי 

בבניין, לפני תמ"א 38, 
 MS .פוטנציאל גדול

_____________________________________________)52-52(נכסים, 054-8541118

 דירת 4 חד', רק 475,000 
ש"ח, ק' 2, מציאה! תיווך 

_____________________________________________)52-52(אלפסי, 052-2790370

אלעד

 ד.גן, 5 חד' בבן זכאי, 
מטופחת ומסודרת מאוד, 

כניסה מיידית. "אלעד 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-9088872

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
 4 חד', מול הנוף, דירה 
ריקה ומיידת, רק 4,000 

ש"ח. "אלעד נכסים" 
03-9088872)52-52(_____________________________________________

 בככר השלישית, 4 
חד', לאחר שיפוץ, 3 
מרפסות, מיידית, רק 
3,800 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-9088872

 בבלעדיות, בשיכון 
', לזו"צ, 3 חד'/2 חד', 

חדשות, מרוהטות. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)52-52(_____________________________________________

 בלעדי!! בגני גד 
)שיכון ה'(, 5חד', ב- 2 
קומות, ק"ק, שירותים 

ומקלחות כפולים למגורים 
ולמשרדים,  4,500 ש"ח. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)52-52(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בחנה סנש, 2.5 חד', 

דירת גן + חצר ענקית 
+ יחידה קטנה 1 חד', 
5,900 ש"ח, משופצת 

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)52-52(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני-פנטהאוז, 

120 מ"ר + מרפסת 70 
מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 

_____________________________________________)52-52(נכסים, 053-3357316

 בחנה סנש, דופלקס, 
220 מ"ר, 6 חד', שמורה 

ומרווחת, 7,900 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)52-52(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)52-52(_____________________________________________

 בעובדיה בבנין חדיש, 
4 חדרים, כ-90מ"ר, ק"א 
+ מעלית + חניה, מיידי, 

5,200ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בבנין חדש!!! בחתם 
סופר/מינץ!!! 4 יפיפיה, ק"ב 
+ מעלית, חזית, 4,500 ש"ח. 

*4 ענקית, ק"ג + מעלית, 
5,000 ש"ח, מיידי. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, קומה 
ג', כ- 4 חד', מרווחת ויפה, 

3,600. נדל"ן הקריה,
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ברח' שלוש 
השעות, 4חד', יפיפה, 

100מ"ר, מטבח מושקע, 
סלון גדול, מעלית, חניה, 

ממזוגת, פינוי מיידי, 
4,900. בית הנדל"ן,

053-3106255)52-52(_____________________________________________

 באורליאן 11, כחדשה, 
3 חד', קומה 5, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח, גמיש, 
לל"ת, 053-5255060,

050-4151818)52-3/17(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', חדשה בפ"כ 
+ מעלית, קומה ב', 3,900, 
פינוי מיידי, מפתחות במשרד 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 ע"י מגדל המים )יצחק 
שדה(, חדר שינה וסלון + הול 

ומטבח נפרדים, כ- 45 מ"ר, 
ק"ק, 4 מדרגות לעלות, לל"ת, 

_____________________________________________)52-1/17(2,900 ש"ח, 050-6474999

 בגבעת רוקח 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

וממוזגת, כיווני אוויר 
טובים! לל"ת, מיידי, 

,054-3975683
03-7504670)52-52(_____________________________________________

 בק.הרצוג, בנורוק, ק"ב: 
*2 חד', מרוהטת קומפלט, 

ללא ילדים, פינוי ב- 1/1/17. 
*2.5חד', מיידי, לל"ת,

054-8425580)52-3/17(_____________________________________________

 בחברון, 2 חד', 54 מ"ר, 
משופצת ויפה, רק 2,900 

ש"ח. נדל"ן הקריה,
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 1.5 בבעלז, שקט, 30 
מ"ר, ק"ב, משופצת ומרוהטת, 

_____________________________________________)52-1/17ל(מיידי, 054-8449686

 בהזדמנות! במרכז! 
יחידת חדר לסופר/משרד, 
במחיר מציאה, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)52-1/17(לל"ת, 052-7676486

 בשכונת מקור חיים - 
בקעה, בירושלים, להשכרה 

פנטהאוז 140 מ"ר, חדש 
ומפואר בבניין חדש, איזור דתי, 

054-7804800)52-52(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' בצבי 
הרץ, דירת 2 חד', מקורית, 50 

מ"ר, ק"ג, 3 כ. אויר, מטבח 
משופץ, כיריים גז, שמורה 

מאוד, מוארת, נוף, רק 3,350 
ש"ח, מיידי. בלעדיות בנדל"ן 

_____________________________________________)52-52(אריאלי, 02-5714636

 יחידת דיור, 2 חדרים, 
שרותים, מקלחת + מרפסת, 

משופצת כחדשה,
054-8501829 ,08-9409302)52-3/17(_____________________________________________

נתיבות
 דירת 3 חד' כולל ממ"ד 

_____________________________________________)52-3/17ל(כחדשה, 050-4443959

 בכפר אברהם, דירת 4 
ח', קומה 5, 85 מ"ר, דר/

מע, חניה, מעלית שבת, 2 
שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)52-52(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)52-53ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)52-53ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה בב"ב ק"ק, 
מינימום 3.5 חדרים עד 

_____________________________________________)52-53ח(1,650,000, 053-3187992

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה(, בבני-ברק 

_____________________________________________)52-53ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושות דירות למכירה 
באזור פרדס-כץ וקריית הרצוג 
בב"ב, ללא עמלת תיווך אלא 

תקבלו דמי תיווך הוגנים 
במסירת דירתכם אלינו! נסו! 

052-7113508)52-52(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע, יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי ,1500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 שכונה ד', ברח' אלכסנדר 
ינאי )ליד מעונות סטודנטים(, 
3 חד', קרקע 810,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

570,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 בבאר שבע ברח' ויינגט, 
2 יח"ד, ק"ג, 670,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 במושבה מגדל, דו-
משפחתי, 80 מ"ר, 4 חד' על 

מגרש 400 מ"ר + שצ"פ, 
פינתי, 1,120,0000 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52(גמיש. "רימקס" 050-2442446

 דירות להשקעה ולמוגרים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל מ- 

440,000 ש"ח. נתי המתוות 
_____________________________________________)52-3/17(לציבור הדתי, 050-5766979

 בבאר שבע 3 חד', באזור 
סטודנטים בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)52-52(רומן, 052-7731832

 בב.שבע, בדרך מצדה, 
בשכונה ב', 4 חד', 100 מ"ר, 

מתאימה לחלוקה! תיווך רומן, 
052-7731832)52-52(_____________________________________________

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)52-52(_____________________________________________

 בבאר שבע, 3 חד', 
מושכרת ב- 2,200 ש"ח 

בקרבת האוניברסיטה, במחיר 
_____________________________________________)52-52(מציאה! תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 
1,680,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)52-52(_____________________________________________

 בטבריה בקרית שמואל, 
בית פרטי, 160 מטר + 2 יח' 
דיור על מגרש של 400 מטר, 
1,950,000, גמיש, פוטנציאל 

מאוד! "רימקס" 
050-2442446)52-52(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחם הנדל"ן, בחל מ- 
100,000. קבוצת פרפקט. 

שמעון איגרא, 052-7710462. 
משרד ראשי, 077-5166040
office@perfectpro.co.il)52-52(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)52-52(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 קומות, 
מרתף/חנויות/משרדים, 

הכנסה של 6.5-7%, אפשרויות 
השבחה, 6,600,000. פיני 

רבהון-קווין נדל"ן, 
052-5943333)52-52(_____________________________________________

 במרכז! 3 ח', ק"א, כ- 70 
מ"ר, מיידית! משופצת! רק 

1,190,000 ש"ח, 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 ברוטשילד היוקרתי! 
2+2 מחולקת!! ק"ב, 

כ- 80מ"ר, 1,150,000ש' - 
_____________________________________________)52-52(סגירה!! 050-4811122

 ביוספטל! 2.5 ח' 
במקור - היום 2 גדולים + 

אופציה להרחבה!! משופצת, 
850,000 ש' )מחיר סופי!!( 

050-4811122)52-52(_____________________________________________



י”ד-טז בכסלו תשע”ז  14-16/12/2016 4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-18/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-4/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-18/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-25/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-25/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-9/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-23/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-5/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-33/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-30/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-1/17(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-4/17(בסיס יומי, 052-6134378

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-28/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 400 

_____________________________________________)40-52(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-23/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-37/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
ליחידים ולקבוצות - מנגל, 

בריכה גדולה, סנוקר, כדורגל, 
פארק לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
,052-3540874
052-3594875)38-52(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-39/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-41/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-13/17(_____________________________________________

טבריה

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-18/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי
 ערוגות הבושם עמקה, 

באווירה דתית, צימרים + 
בריכה מחוממת, לאירוח זוגי 

ומשפחתי + יחידת אירוח 
גדולה, 052-8669043 

www.rydy.co.il)41-1/17ל(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-16/17(_____________________________________________

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, שעון מים 

_____________________________________________)27-25/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-10/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-17/17(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-5/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-2/17ל(053-7707020 050-3770300

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-4/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-25/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-52/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-31/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-45/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-21/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-48/17(_____________________________________________

 להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר ק"א 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 הר' קוק 23
050-5308742
03-5797756)48-48(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-21/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/17(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)25-28/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-37/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-11/17(_____________________________________________

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

כפר שמאי

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-10/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-21/17(_____________________________________________

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(לחגים, 054-4385580

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

נתניה

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-1/17(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 

דתי, כ- 13 מיטת בכ"א 
+ גינה, בקרבת בי"ח 

לניאדו, מבצעים לחגים! 
052-6460451)41-1/17(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית לים, 
ק-10, 20 מ', כולל יחידה 
למנהל ויחידה למזכירה, 
מיידי, 2,900 ש"ח. )כולל 

ארנונה, חברת ניהול 
ומיזוג אוויר(, תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

050-5308742
03-5797756)15-15(_____________________________________________

■מציאה, ירד המחיר, 
בשד' גרשנקורן, משרד 
מפואר, מושקע, 2 חד', 

ק"ק, 32 מ"ר, כניסה 
נפרדת, 2,600 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

מגרשים

■ באזור התעשיה 
בברקן למכירה קרקעות 

ונכסים מניבים. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ 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(_____________________________________________

 להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ להשכרה בסוקולוב/אבן 
שפרוט, דירה קומפלט, של 

35 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
עם חצר ענקית, מתאים לגן, 
משרד רו"ח וכו' 3,250 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

ביסודות, 8.5 דונים 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)48-52(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)48-52(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)48-52(למגורים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם, 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)48-52(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)48-52(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 85 
דונם, חקלאי פרטי בהזדמנות! 

052-2457617)48-52(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-22/17(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-8/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-17/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-25/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-38/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-7/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)4-5/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-12/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-20/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-11/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-20/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-6/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-6/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-21/17(_____________________________________________

 בחיפה, מגרש ל- 300 
דירות + מסחר, ת. מאושרת 

לבניה, 40 מליון. "פולטוב 
נכסים והשקעות"

052-3646632)49-1/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה.
_____________________________________________)52-3/17ל(050-5125550

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-8/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-23/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-22/17(_____________________________________________

חנויות

■ ירד המחיר, ברח' 
ירושלים ליד רח' חברון, 
חנות מסודרת 19 מ' + 

גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 2750 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

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

נדל”ן 
מסחרי

 חנות להשכרה ברח' הרב 
קוק 16 עם גלריה 2,600 ש"ח, 

_____________________________________________)50-1/17ל(050-4157878

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)48-52(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)48-52(מחירים הוגנים, 052-2457617

חנות וגלריה- ביחד/
לחוד, 30 מ' מול אוניברסיטת 

בר-אילן במרכז מסחרי
_____________________________________________)50-5/17ל( 050-2306103

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-4/17(ולמשפחות

בצורה 
מושלמת!!

מפוארת 
ומאובזרת 

052-8187700 

במרכז העניינים

נופש כנרת 

 בנווה אורנים ובעתיקה 
- דירות נופש ואירוח ברמה 
גבוהה, לזוגות, למשפחות, 

ולקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)50-4/17(אטרקטיביים! 052-8184934

■ברח' יהושוע ליד ר' 
טרפון משרד 18 מ' ק"ק 

עם שרותים ומטבחון 
1600 ש"ח, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 בהזדמנות, עסק 
אינטרנטי, עבודה מהבית, 

רווחי ביותר, בתחום ימי 
הולדת וגנים, 40,000 
_____________________________________________)51-2/17ל(ש"ח, 052-3496554

 להשכרה חנות 40 
מ"ר + שרותים, במרכז 
ר' עקיבא בב"ב בפסג', 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)51-52(_____________________________________________

 בהזדמנות, להשכרה 
חנות/משרד במרכז ב"ב, 30 

_____________________________________________)51-52(מ"ר, מיידי, 054-8405062

 להשכרה ברח' כהנמן 
בב"ב, מבנה משופץ 

חדש! להשכרה שטחים 
מ- 200 מ"ר עד 1,300 

מ"ר, מתאים למשרדים/
מוסדות לימוד ולכל 

מטרה, בבלעדיות!! 
פרטים במשרד תיווך 
_____________________________________________)51-52(אשכנזי, 03-5791770

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
65 מ"ר, מתאים למשרד/

מעבדה/מחסן, מושקע, גישה 
_____________________________________________)51-02(לרכב, 052-7127207

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-18/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-11/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-25/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, משרד 
ולכל מטרה, שרותים וחניה.

_____________________________________________)52-3/17ל(050-5125550

■ ברח' יהודה הנשיא, 
יחידה חדשה, 40 מ', ק"4 
מתאים לסופר או פאנית, 
למשך חצי שנה, 1,600 

ש"ח, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

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

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-20/17(_____________________________________________

■ בגן ורשה, דירת 2 
יחידות חדישות גדולות, 

ק"ב, חזית, ניתן להשכיר 
ב-7,000 ש"ח לערך, 

דורשים 1,850,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 קו מכונות פעיל למקוואות 
ובריכות רווחים גדולים, 

_____________________________________________)49-52ל(פוטנציאל ענק, 052-7127111

עסקים

 להשכרה/למכירה בית 
מאפה פעיל בבני-ברק. יוסי: 

050-7755442. יעקב:
050-8227125)51-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ג', 
4 חד', משופצת ויה, מחולקת 
ל- 2 יח', 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)52-7/17ל(053-9520552

 למסירה ברבי עקיבא, 
עסק ריווחי ביותר בתחום 

הטיפוח והקוסמטיקה 
באזור מנצח! שכירות 

נוחה, נדרש לשלם 
מוניטין. להב נכסים,

050-9777755)52-52(_____________________________________________

 למסירה בר' עקיבא, חנות 
פרפומריה וסידקית, שכירות, 
מוניטין + מלאי. פיני רבהון-
_____________________________________________)52-52(קווין נדל"ן, 052-5943333

בכל רחבי הארץ
03-80-500-80

קונה 
חנויות 

 למכירה בב"ב ברח' הר-
סיני, חנות 38 מ"ר, 1,500,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח, 050-2229247

 להשכרה חנות בב"ב 
ברח' הרב קוק 16, 29 מ"ר + 
מחסן 8 מ"ר )אופציה לחזית 

בלבד 15 מ"ר(, לל"ת, 
050-4101438)52-3/17(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בר"ע - 
פינת חזו"א, 25 מ"ר, מחיר 
מציאה! למהירי החלטה! 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)52-52(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

יותר או מעוניין לפתוח 
חנות בבני-ברק? בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך! 

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, חנות 50 
מטר, חזית גדולה לכל מטרה. 

_____________________________________________)52-52(תיווך אדי, 054-8493483

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 6,700 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)52-52(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות 
לרציניים!!! 50/300מ"ר 

למוסד-מרפאה-מכללה-
מכון-עם חניה-מיידי!!! 

03-8050080)52-52(_____________________________________________

 *באיזור העיריה!!! 
להשכרה!!! למשרד/

למרפאה/לרו'ח!!! 35 מ"ר 
מחולק ל- 2 חדרים, ק"ק + 

כניסה פרטית, ממוזג ומשופץ, 
3,000 ש"ח, מיידי. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 להשכרה 300 מ"ר במרכז 
ר"ע בב"ב, מחיר מציאה! 

 BA למהירי החלטה! תיווך
יזמות, 03-6138886, -054

4980159)52-52(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים 

שונים ברחבי העיר ב"ב 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)52-52(_____________________________________________

 למבינים!!! להשכרה 
משרד מפואר, 50מ"ר 

עם חניה במיקום מרכזי, 
03-8050080)52-52(_____________________________________________

 לרציניים!!! 
50/300מ"ר למשרדים 
ולכל מטרה עם חניה, 

03-8050080)52-52(_____________________________________________

נכסים
 למכירה באלעד במיקום 
מרכזי, נכס מסחרי, תשואה 

7%, חוזים ארוכי טווח, 
4,300,000. "אפיק נכסים" 

052-7635635)52-52(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, יחידה 
יפיפייה לזוג, מאובזרת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + מרפסות 

גדולות + נוף, עב"ס יומי, 
050-4195652)46-18/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-11/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

 *בגאולה דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *במקור 

ברוך, 4 חד', חדשה + חצר 
במחירים נוחים! 

02-5387605 ,053-3131809)52-52(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-25/17(_____________________________________________

 קמפוס מפואר וממוזג, 
לישיבות וקבוצות, תאריכים 

מבוקשים לחורף
052-7154222)52-01(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-51/17(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "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

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

052-5752933)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-23/17ל(

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-14/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

סת”ם

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-5/17(_____________________________________________

צילום אירועים

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: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

השכרת רכב

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

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-51/16(_____________________________________________

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-24/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-4/17(הכל!!! 03-6318999

הלבנת שיניים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 
מבצעים מיוחדים כל 

הזמן כל השנה. שווה 
להתקשר!!! פריסה 
ארצית 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-3/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

_____________________________________________)4-3/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

יעוץ ועזרה

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-6/17(שעות. 077-40-900-70

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-5/17(*ליסינג, 03-7267260

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסודים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567, רח' 
_____________________________________________)46-1/17(עזרא 66, בני-ברק

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-19/17(_____________________________________________

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 
שירות - אמינות - מחיר, רק 

94.50 ש"ח ליום!!! 
0722-777-200)50-3/18(_____________________________________________

 נהג חדש ? נתיב השכרת 
רכב בירושלים. לכל נהג
_____________________________________________)48-01(מגיל 17. 02-5010660

 מדרשה לבנות בוילה 
בבית שמש, שיעורי תורה 

בערב, פנימיה, ליווי אישי וחם, 
052-7672561

midreshetohrh@shem.
com)48-3/17ל(_____________________________________________

כלי כסף
 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת כלולות )95(, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-7/17(95 ק"א, ב"ב, 03-5709105

 משה גולני - מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאוד, 

טויוטה/אוטומט/חדשה 
לחלוטין, מבצע יחודי: מחיר 
שיעור: 110 ש"ח! מחיר 28 
שיעורים + מבחן פנימי + 

טסט + ספר תאוריה: 3,800 
ש"ח בלבד! 054-4468840 

_____________________________________________)48-7/17()בב"ב(

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-19/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-1/18(_____________________________________________

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-1/17(מחסנים, 050-5536359

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים

 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 
109 ב"ב, כל סוגי הדיו 

והטונרים למדפסת, 
החל מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)29-3/17(להזמנות  050-4161617

פולקסוואגן

סובארו

סיטרואן

אימון אישי
 מאמנת אישית, זוגית 

ורגשית, מבוגרים וילדים, סיוע 
בהרגלי למידה, שינויי התנהגות 

_____________________________________________)49-52(בילדים. דליה, 052-4312508

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
_____________________________________________)49-6/17(מובטחות! 054-8527470

גני ילדים
 במעון פרטי )3 ח'( במרכז 
פ"ת לקבוצה בתינוקיה נותרו 
2 מקומות אחרונים! לגילאי 

שנה מקום אחד! 
052-7133613)49-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-52(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-33/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-35/17(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-6/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-20/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-23/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-23/17((_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 משקפת הגדלה 
לסופרי סתם, נח במיוחד, 
_____________________________________________)49-01(210 ש"ח, 054-8527470

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

 מקרר שארפ 540 
ליטר במצב טוב, הפשרה 

אוטומטית, 1,120 ש"ח,
_____________________________________________)49-52ל(054-5451044

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-38/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

052-3239123 ,052-5752933)1-2/17(_____________________________________________

פורד

 "הובלות המרכבה" - כל 
סוגי ההובלות, הובלה עצמית 
- )יח' דיור( בב"ב - 150 ש"ח. 
קו יומי לכל המרכזים החרדים 
- 150 לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

פתחנו חורף!!!

יש הכל!!!
תינוקות, ילדות, נערות

מבחר גדול במחיר קטן!!

(ע"י העירייה)רח' ירושלים 52 ב"ב

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

"אצל בתיה"

10-99& &

 שואב אבק על רגל - 
120 ש"ח, עובד מעולה 

וקומפקטי,
054-8527470)50-52(_____________________________________________

 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-12/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-10/16(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-10/17(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-46/17(ירושלים(

 "שידוכי משפחה" 
לבחורי ישיבה ובנות סמינר, 

בית יעקב, ספרדים,
054-8400140)51-6(_____________________________________________

 מצאתי צרור  - 2 
מפתחות  באוטובוס בב"ב בקו 

11, שלישי כ' חשוון, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7110079

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)51-52ח(1-599-500-003

 אבדו תפילין היקרים מאוד 
לבעליה ביום שני האחרון )כ"ז 

_____________________________________________)51-52ח(חשוון(, 050-4124328/4

 בחור ישיבה מחפש 
לפורים הבעל"ט, 

שטריימל אמיתי )עדיף 
_____________________________________________)51-3/17(למסירה(, 054-6337121

 IGO עם GPS מכשיר 
מקורי, שעון חכם, מחשבון, 
יומן, שעון מעורר ועוד, 199 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 058-3263264

 שואב אבק, מצב טוב, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מחשב נייד כולל וינדוס 
7 ותוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-8474954

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 שואב אבק, 70 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בירושלים, 054-8423405

 תנור אפיה מובנה 
משומש במצב תקין, תא 

אפיה אחד, 200 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(053-7134052

 מקרר אמקור, 500 ליטר, 
משומש במצב תקין, 300 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 053-7134052

 מקרר 360 סמ"ק במצב 
_____________________________________________)51-52ח(טוב, 450 ש"ח, 052-2551642

 מקרר שארפ במצב 
מעולה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)51-52ח(050-7112848

 חלקים, אביזרים וכבלי 
תקשורת וחשמל, 40-440 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-5343924

 רדיאטור 14 צלעות, 
תוצרת גרמניה, רק 400 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-9448300

 מיקרוגל במצב מצוין, 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, טל': 050-4131476

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-7/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)51-1/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-7/17(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)41-15/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-21/17(_____________________________________________

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-11/17(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-11/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-29/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-37/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-30/17(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-25/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-1/17(_____________________________________________

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

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

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-26/17(_____________________________________________

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-9/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-18/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-30/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-10/17(_____________________________________________

 צימרים במושב קשת, 
רמת הגולן, למשפחות וזוגות. 

_____________________________________________)52-52(הלר, 052-8348689

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני, 

מעולה, שמור ומסודר + 
טסט לשנה, 

054-8402332)52-52(_____________________________________________

 סיטריאן, פיקאסו 2011 
אוטומט, 7 מקומות, שמור 

וחסכוני 39,000 ש"ח,
052-7220391)52-52(_____________________________________________

 פולקסווגן בורה, יד 
ראשונה, מודל 2000, אוטומט, 

שמורה ומטופלת במחיר 
מציאה, 9,500 ש"ח,

050-5595360)52-52(_____________________________________________

 פורד גלקסי, 7 מקומות, 
2011, אוטומט, שמור 

ומרווחת במחיר הזדמנותי!! 
_____________________________________________)52-52(68,000 ש"ח! 052-6917491

אמבטיות

 שיעורי תורה והפרשות 
חלה מחזקים לזיכוי הרבים 
ללא תשלום ולל התרמות, 
לנשים בלבד! בכל הארץ, 

מרצה מנוסה והרבה המלצות! 
050-6474999)52-3/17(_____________________________________________

 "זאב אמבטיות" - תיקון, 
ציפוי והלבשה של אמבטיות 

ב- 3 שעות. 09-9584862, 
 ,04-8361130 ,03-5445901

02-5333862)52-52(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-2/18(_____________________________________________

 השדכן אהרון - מומחה 
לכל סוגי השידוכים עם הרבה 

נסיון, 052-7168151,
03-6747250)52-3/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-11/17(_____________________________________________

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים, בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7145526

 נמצאו משקפי ראייה 
בצבע חום בשלמה המלך 

קרוב לאולמות, ביום חמישי 
_____________________________________________)52-53ח(24.11.16, 054-7838246

 נאבדה בב"ב, מצלמה עם 
כרטיסים עמוסים בחומר, 

_____________________________________________)52-53ח(077-7655093

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)52-53ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין בדיסק או קי בנפח 
מקסימלי, תמורת מזומן או 

_____________________________________________)52-53ח(שווה ערץ, 054-9985503

 מעוניין במדיח כלים גדול, 
_____________________________________________)52-53ח(תקין, 050-5343924

 מעוניין בתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

_____________________________________________)52-53ח(במצב תקין, 050-4160457

 מצווה לעזור לזוג צעיר 
בירושלים שדרוש לו מקרר טוב 

בדחיפות גדולה, 
_____________________________________________)52-53ח(050-6256846

 מעוניין לקנות דגי נוי 
בכמות גדולה )טורפים(,

_____________________________________________)52-53ח(055-6777117

 זקוק לתרומה סימלית 
לאגרת התורה ממרון הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל, אפשרות 
גם לרפואה, לע"נ,

_____________________________________________)52-53ח(052-7176547

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)52-53ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)52-53ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)52-53ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-3/17(_____________________________________________

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)52-53ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)52-53ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7396092

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)52-53ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין, עדיף בתרומה, 

_____________________________________________)52-53ח(053-3140184

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)52-53ח(050-6651365

 מעונין לקנות פלא' 
סמסונג טאצ' או c1120 קטן 

_____________________________________________)52-53ח(ב- 50 ש"ח, 052-7163334

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7163334

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)52-53ח(050-6651365

 מעוניין במדיח כלים גדול 
_____________________________________________)52-53ח(ותקין, 050-5343924

 אם יש לכם מזכגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)52-53ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)52-53ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)52-53ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)52-53ח(בתרומה, 054-7432011

 מקרר שארפ גדול במצב 
מעולה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(052-7112848

 מערכת סוני חדשה, 
3 דיסקים + USB, ב- 500 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 053-3121020

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 
קומפקדיסק + רמקולים, ב- 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 052-3463482

 אורגן קומתיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8487627

 מחשב נייד IBM לנובו 
כחדש + וינדוס אופיס ותוכנות 

+ תיק 500 ש"ח. *מטען 
 IBM למחשב נייד לנובו
מקורי, כחדש, 80 ש"ח,

058-5545455)52-52(_____________________________________________

 רדיאטור מצב חדש, 130 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 פלטה מצוינת, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)52-53ח(052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית

 M-AUDIO FAST
TRACK

ב- 300 ש"ח, פלאפון:
_____________________________________________)52-53ח(052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)52-53ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)52-53ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מסך מחשב דק "19 אינצ' 
כחדש, HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(050-4116860

 רדיאטור חימום, חדש 
באריזה, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7148004

 מכונת כביסה 5 קילו 
מצב חדש, 500 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8408278

 אורגנית מתקפלת מגומי, 
מצב חדש, 100 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(054-8589574 - בערב

 מחשב כף יד בלי 
אינטרנט, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(054-4828015

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן מרכזי 4 כ"ס, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 03-5797889

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-5543055

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט", ב- 80 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-3463482

 מקדחה רוטטת חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-6784969

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(054-8423405

 מקסחת דשא חשמלית 
במצב מעולה וארגז איסוף, 

_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 054-2976029

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8474176

 רדיאטור 12 + 10 צלעות, 
_____________________________________________)52-53ח(100 ש"ח, 050-4128920

 רמקול כולל מגבר, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 050-4128920

 מכונת חישוב + קבלות, 
קסיו + שעה ותאריך, כחדשה! 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 151533135060

 מכונת מדבקות לכובעים 
וכדומה בראדר 105,180 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(151533135060

 מדפסת משולבת פקס, 
סורק, צילום, סמסונג 46+3, 
_____________________________________________)52-53ח(ב- 350 ש"ח, 151533135060

 שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-53ח(בירושלים, 054-8423405

 משפחת אברך, תנור 
כמעט חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8423031
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-18/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-18/17(או מבוגרים. 054-8442722

תקשורת

 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)20-20/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-7/17(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)40-1/17(תמונה במייל/ווצאפ

 למכירה, 2 פאות קצרות 
קאסטם, ייבוש טבעי, מצב 
מעולה, אחת חומה ואחת 

שחורה, 600 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)46-52(052-7128580 )י-ם(

 מחשבים ניידים, תינוקות
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית, 052-7171228. 
_____________________________________________)47-1/17(*אשדוד, 054-3558949

 נעליים חדשות בקופסא 
לנערה/אישה, מידה 36, שחור, 

דמוי עור, שטוחות, רק 40 
_____________________________________________)48-52(ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-48/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

 כובע בורסלינו 
חדששש מהקופסא!!!

השתמשו בו פעמים 
בודדות בלבד! מידה 58,

ב- 800 ש"ח בלבד!
)במקום 1,200 ש"ח(, 

 ,050-4155760
054-8524999)49-01(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-8/17(054-8449323 בתיאום

ריהוט
 שולחן אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ בוק כחדשים, 2 מ' על 

0.85 והגדלה ל- 2.80, 
_____________________________________________)49-52ל(055-6655364

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-20/17(ויסודי, 055-6672036

D.J.
די ג'יי מקצועי 

לכל סוגי האירועים 
והסגנונות

מחירים 

טובים!

050-7472277
אירועים ברמה אחרת...

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פקס משוכלל כחדש, 
100 ש"ח, 

054-8527470)50-52(_____________________________________________

 מכשיר אדים קר במצב 
חדש, 50 ש"ח, 052-7128580 

_____________________________________________)50-1/17()י-ם(

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-48/17(בלבד! 054-8443223

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת, פתוח ופנוי 

_____________________________________________)51-52ח(להצעות, 050-6651365

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)51-52ח(050-4160390

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)51-52ח(052-76336316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)51-52ח(בכירה! 050-4160390

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-20/17(_____________________________________________

 כסא ישיבה עם גלגלים 
וידיות, 120 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)51-52ח(ברק, 052-5737813

 מיטת מעבר + מזרון, 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 054-8407154

 סטנדר תפילה עומד 
לילדים, חדש ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(054-8403398

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________51-52ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________51-52ח(250 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(052-3804646

 שידה + מראה יפהפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(052-7633316

 3 כסאות בר, צבע בהיר 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-4131476

 4 כסאות מטבח מרופדים, 
צבע בהיר, 100 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-4131476

 שולחן דלפק ושולחן 
מזכירה, 150 ש"ח לשולחן, 

מצב מצוין בב"ב, 
052-7113375)51-52(_____________________________________________

 ספה דו מושבית, 300 
ש"ח, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________51-52ח(052-5737813

 שולחן מחשב, חום בהיר 
הכולל מדפים וכונן לדיסקים 

ב- 250 ש"ח, בי-ם,
_____________________________________________51-52ח(054-6481333

 עמודון ספרים צבע עץ 
בהיר 1.75X70X26 בירושלים, 

_____________________________________________51-52ח(100 ש"ח, 054-6481333

 ארון סנדוויץ פורמיקה עב' 
נגר, 112/64/38, 100 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(02-6522251, 052-3805386

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________51-52ח(050-6247140

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________51-52ח(350 ש"ח, 050-6247140

 מיטת היירייזר במצב 
טוב, 2 מזרונים, מגירה, 250 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 02-5386186

 שידה מעץ 7 מגירות, 
יפהפיה, 500 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-7703423

 ספריה לחדר ילדים, 
יפהפיה, ורוד/ירוק בהיר, 500 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 050-7703423

 שידה 7 מגירות, יפהפיה, 
_____________________________________________51-52ח(500 ש"ח, 050-7703423

 ספריה לחדר ילדים ורוד/
ירוק, יפיפיה, 500 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-7703423

 קומודה מדהימה בצבע 
ונגה )3 מגירות ומראה(, ב- 

250 ש"ח, מציאה,
_____________________________________________)51-52ח(052-7603865

 2 שידות קטנות יפהפיות 
בצבע ונגה כחדשות, 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, מציאה, 052-7603865

 שולחן לסלון, גדול, רק 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח, 052-7134899

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד בד קטיפה, 
180 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________51-52ח(052-5737813

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק, עגלת פג 
וכיסא לרכב, בהזדמנות, 500 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח. שרונה, 054-2303768

 עגלת תינוק 
 ,TWIGY RED DREAM

חדשה באריזה במחיר 390 
ש"ח במקום 590 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(לפרטים: 052-7625772

 עגלת שכיבה אינגליזינה, 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(053-3180904

 עגלת תאומים רכבת "גד 
בייבי" במצב מצוין, ב- 250 

ש"ח, 054-8422016,
_____________________________________________)51-52ח(053-3106214

 מיטת תינוק כחדשה, עץ 
צבע אגוז + מזרון, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7117487

 טיטולי האגיס, 32-35 
ש"ח. בייבי סיטר 28 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(בבני-ברק, 052-7117487

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח, 050-6990740

 טרמפולינה חדשה 
לתינוק, פישר פרייס, 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד, 054-8528862

 חיישן לתינוק )סנוזה הירו(, 
חדש עם אחריות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8528862

 חלקי חילוף לבוגבו 
קמיליון עד 100 ש"ח לכ"א, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7603865

 סטריליזטור למקרוגל, 
אוונט, מצב מעולה, רק 50 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7623275

 טרמפיסט של בייבי ג'וגר 
כחדש, 200 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4135487

 עגלת yoyo מקורית 
בצבע רויאל כחדשה + 

עגלת Loka שכיבה טיולון, 
03-6161758)51-2/17(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348, 
03-6884123)51-2/17(_____________________________________________

 10 צלנדרים רגילים 
משומשים טובים, כ"א 10 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 המוצר המושלם לטיפוח 
עור הפנים, ערכה מדהימה ב- 
_____________________________________________)51-52ח(30 ש"ח בלבד, 052-7117487

 ביצים טריות בפיקוח 
משרד בריאות, M-22 ש"ח. 

L-24 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7117487

 שולחן עץ מלא, חזק, 2 
שידות ואקווריום ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(כ"א, 054-8452231

 אופניים טובים, 280 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-6651365

 סוללה 36 וולט לאופניים 
חשמליים, כולל מטען במצב 

מצוין, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-5343924

 מסך מחשב דק "19 אינצ' 
כחדשה HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4116860

 חיסול!!! כרכי שוטנשטיין 
קטן, 80 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)51-52ח(050-41416860

 מצלמה נגד מים, 150 
ש"ח, 052-4137894 -14:00

_____________________________________________)51-52ח(16:00, 22:00-24:00

 גיטרה קלאסי כולל נתיק 
פשוט במצב מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7194775

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 כלוב לציפורים, ב- 80 
ש"ח. בית הטלה, ב- 30 ש"ח. 

אוכל לתוכים, ב- 145 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(03-9074725, 054-8412903

 מודם ראוטר חדש 
בקופסא של חברת פרטנר, רק 

_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח, 054-4514210

 מציאה! פקט סיגריות 
"מלבורו - גולד" רק 270 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-4514210

 סורג מגוללוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)51-52ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופנים, חזק, עבה וארוך, 
חדש, 150 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאשה 

_____________________________________________)50-52ח(מבוגרת, 050-5952474

 איש תחזוקה + ידע 
בחשמל למוסד חינוכי לבנות 
בב"ב, 6 ימים בשבוע בפקס: 

_____________________________________________)52-1/17ל(073-2394620

 *דרוש עו"ד מסורתי/
חרדית מאזור המרכז + רשיון. 
*רו"ח ליועץ מס. *מנהלים + 

נסיון בתחום בלבד! 
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)52-52(_____________________________________________

 מאזור המרכז דרושים: 
*מנהל משאבי אנוש. *מנהלי 
מערך מכירות. *סוכנים, בעלי 

נסיון בלבד, לגיוס לקוחות.
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)52-52(_____________________________________________

 למעון חב"ד דרושות 
עובדות מסורות 

ואחראיות.בערב בלבד! 
052-3873887, טלי.

_____________________________________________)52-2/17(053-3135772, רונית

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד, סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים!
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 קלדן/ית לעבודה קבועה 
מהבית, שעות גמישות, 

שכר נאה. *מנהל/ת משרד 
לעבודה מהבית, לניהול יומן, 

מזכירות וניהול תהליכים, 
שעות גמישות, 50 ש"ח 

לשעה. *לסוכנות ביטוח באיזור 
בני-ברק, מזכיר/ה לשעות 

הבוקר, 6,500 ש"ח. קריירה, 
072-2222262)52-52(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק, דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00, 
5 ימים בשבוע, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)52-52(לפרטים 052-7652801

 למכללה חרדית, דרושה 
עובדת עם נסיון בשירות 

ובשיווק טלפוני. 
-עבודה בסביבה דינמית 

וחברותית )אוירה חרדית( 
-תנאים מעולים

-נסיון טלפוני בשיווק ומכירות - 
חובה! קו"ח למייל:

jobchaim@gmail.com)52-52(_____________________________________________

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

 מדריך/כה שיקום, 
למערך דיור לחרדים 

המתמודדים עם מחלה 
נפשית, קו"ח לפקס:

_____________________________________________)51-2/17ל(03-6196026

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 

מתאים לאימהות, 
054-7425005

hr@dplus.co.il)51-2/17(_____________________________________________

 באזור ראש העין, 
מחסנאי למשרה מלאה 

הכוללת עבודות משרד, ידע 
בסיסי באנגלית ובמחשבים, 
_____________________________________________)51-52(תנאים נוחים, 052-3645083

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, רשיון עד 15 טון, 
מ- 4.30 בבוקר, תנאים 
_____________________________________________)49-52ל(מצוינים, 052-3754596

 דרוש נהג משאית )עד 15 
טון( + נסיון חובה! לחלוקת 

חלב בלילה בתנובה פ"ת, 
הגעה עצמית, תנאים מצויינים 

_____________________________________________)49-52(למתאימים, 052-8286820

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות למשרה מלאה 

בק.  הרצוג, תנאים 
_____________________________________________)49-52(טובים, 054-4499177

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, שכר שעתי 
גבוה + בונוסים, אין 

צורך בנסיון!!! הדרכה 
והכשרה ע"ח החברה!!! 
א'-ה' 9:00-15:00, מייל - 

info@vidiomit.com
נייד: 052-8512851

_____________________________________________)51-2/17(פקס: 077-4703237

 דרוש תחזוקן לאולם 
שמחות גדול בב"ב, פרטים 
בטל: 055-9917408, קו"ח 

_____________________________________________)52-01(לפקס 072-2740299

 למשרה חלקית, קופאית 
למסעדה כשרה בבורסה בר"ג, 
ימים א'-ה', ש' 11:30-15:30, 
_____________________________________________)52-1/17ל(03-7527757, 052-2450391

 בק. אריה בפ"ת, דרוש 
עובד למפעל יצור, עבודת יד, 

משרה מלאה, מ- 09:00 - 
17:30 קו"ח לפקס

072-2555631
_____________________________________________)52-03/17(טל 03-5447262 

 מעוניין במגורים בלילות 
תמורת טיפול בזקן/בכל 

_____________________________________________)52-53ח(הצעה אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)52-53ח(להצעות, 050-6651365

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים בירושלים, 

_____________________________________________)52-53ח(053-2743931

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני + אנגלית, נסיון בניהול, 

במשרה בכירה בעסק/
עמותה/שרות ציבורי,

_____________________________________________)52-53ח(050-4160390

 מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעזור בקליניקה 

_____________________________________________)52-53ח(לרכישת נסיון, 052-7396092

 בחור מחפש עבודה 
בכל תחום, אפשרות לימים 

_____________________________________________)52-53ח(מתאימים, 058-4207206

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי 
ממתכת + גלגלים, 

)1.60X0.58X0.47(, ב- 120 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(052-7633316

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-4256515

 ספה דו משובית, מצב 
מצויין, נוחה ושמורה, 320 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד אורטופדי עם 
קפיצים, 160 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 שידת 4 מגירות, צבע 
חום בהיר, מצב טוב, 120 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן מדף + 4 כסאות 
עץ בוק, מעולה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(050-4187979

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית, 290 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 ארון סנדוויץ, פורמיקה 
עב' נגר, 112/64/38, ב- 100 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 3 מדפים + זוויות - 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 כוורת של 3, מצב מצוין - 
_____________________________________________)52-53ח(90 ש"ח, 054-8423031

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-3804646

 מזרון אמריקן - סיסטם 
שימוש קל מצב חדש 

)בירושלים(, 500 ש"ח, -054
_____________________________________________)52-53ח(8446370

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)52-53ח(6522251, 052-3805386

 שולחן סלוני נמוך, צבע 
עץ בהיר + ספרה דקורטיבית, 
דלתות זכוכית עץ מלא בהיר, 

סה"כ 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7184026

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת בסך: 
_____________________________________________)52-53ח(380 ש"ח, 050-4176661

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש/ לחלוטין, 

_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 054-8447306

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 054-8478028

 לול מעץ כחדש חברת 
"מישכל" ללא מזרון, רק 350 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בי-ם, 050-4120286

 משאבות חלב מודלה 
חמשלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)52-53ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(050-4127708

 עגלת פג, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(ירושלים, 050-4172197

 עגלה חדשה באריזה 
מחברה מחו"ל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7171262

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה - צבע שחור, 300 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 058-4207206

 עגלת תאומים ארוכה 
משומשת מתכוננת ל- 2 

כיוונים, 400 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(050-4119092

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 050-6990740

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)52-53ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)52-53ח(052-3073826

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
צבע שחור/כסף, מצב מעולה, 

052-7605270)52-52(_____________________________________________

 עגלת פג סוויטש, מצב 
טוב, צבע שחור/מוקה,

052-7605270)52-52(_____________________________________________

 כסא רכב, 100 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)52-53ח(מצוין, בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תינוק, מצב מצוין, 
320 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 מיטת תינוק יפיפיה 
ומפוארת, מזרון אורטופדי, 
_____________________________________________)52-53ח(400 ש"ח, 054-8423301

 עגלת תינוק חברת בלו - 
ד"ר בייבי, אמבטיה + טיולון, 

כחדשה במצב מצוין, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, פלאפון: 052-7148004

 עגלת תינוק חב' כריטקס 
- דרוש תיקון קל בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 מיטת תינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)52-52(200 ש"ח, 052-7150735

 נוקיה C2 לא כשר, 220 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בלבד, 052-7629898

 נוקיה 108, 2 סים, מטען 
וסיליקון, לא כשר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(טל': 054-4828015

 נוקיה C2-01, מטען 
וסיליקון, לא כשר, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(טל': 054-4828015

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)52-53ח(149 ש"ח 054-4783220

 סמסונג E1200, ב- 170 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-7167777

 סמסונג E1200 כשר + 
מגן + אוזניות, רק 99 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7616622

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-3/17(_____________________________________________

 מזוודה 4 גלגלים, 140 
ש"ח בלבד גם 2 גלגלים, 110 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 פראק מידה 46 כמעט 
חדש, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-84233001

 נדנדה לילדים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 משחק ילדים, מצב מצוין, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 מתח להתעמלות, 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 חנוכיה מצוינת, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 פאות סינטטיות יפות דמוי 
קסטם כל הצבעים במחיר 
_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 052-7163334

 אופניים חשמליים חלקים 
ואביזרים במחיר 20-460 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(ב"ב, 050-5343924

 BMX אופני ילדים 
חלקים ואביזרים במחיר -10

_____________________________________________)52-53ח(100 ש"ח, ב"ב, 050-5343924

 שמלת ערב, אצילית 
ויפהפיה, כחול/כהה, 250 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(בלבד, י-ם, 052-7140547

 חיסול!!! כרכי 
שוטנשטיין, קטן, 80 ש"ח עד 

_____________________________________________)52-53ח(גמר המלאי, 050-4116860

 תיק לפאה ראש נמוך 
+ ראש פאה, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(פלאפון: 052-7148005

 מציאה!! מכנסיים כותנה 
"DOCKERS" חדשים, מידה 
_____________________________________________)52-53ח(40, 150 ש"ח, 054-8481217

 שובר 450 ש"ח למכון 
גייט, רק ב- 350, 

_____________________________________________)52-53ח(053-3141470

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 052-3463482

 אקווריום כחדש + פילטר 
+ תאורה + חמצן + מזון + 

חצף + דגלן, 250 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8589574 בערב

 ספר תאוריה עדכני ללימוד 
נהיגה )בירושלים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8446370

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, 15 ש"ח. 
_____________________________________________)52-53ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(03-9074725, 054-8412903

 סגריות מלברו ליט/
אדום, 250 ש"ח, לפקט, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7609309

 קוביה רוביקס, הגר 
5X5X5, חדש, מעולה, 50 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, טל': 054-4828015

 שעון לגבר, יוקרתי 
ואיכותי, חדש בניילון, 90 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(בלבד, 054-8589892

 כלוב ענק עם 4 תוכונים 
בוגרים ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(בהזדמנות, 08-9765927

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 052-7633316

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)52-53ח(290 ש"ח, 054-5385013

 למסירה בגדי נער 
בר-מצווה במצב מצוין )ארוך, 

מידה 14M(, טל':
_____________________________________________)52-53ח(052-7166559

 ספרי טלפונים חדשים 
538, שדכנים/ות התשע"ב 
2012 על ספר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8415213

 מצעים חדשים למיטה 
_____________________________________________)52-53ח(זוגית, 40 ש"ח, 053-3141470

 קולב עץ עומד בעל שלוש 
רגליים, שישה מתלים בחלקו 

העליון, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(050-6618109

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/וחלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)52-53ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 190 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)52-53ח(054-4906526

 אופניים לילדים במצב 
מצויין, 150 ש"ח באזור 
_____________________________________________)52-53ח(רחובות, 050-9340317

 תלושים למזרונים ב"רהיטי 
שפיצר" בשווי 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)52-53ח(ב- 10%, 052-7148822

 למסירה בגדים לילדה 
עד גיל 2.5 שנים באזור ר"ג, 

_____________________________________________)52-53ח(054-5920011

 קונסולת משחקים + 
כבל להטענה, 65 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)52-53ח(03-6182130 בבני-ברק

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)52-53ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)52-53ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-4831494

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער, מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8487627

 2 מעילים איכותיים, 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 26, כ"א 500 ש"ח, 
050-4192023)52-52(_____________________________________________

 מגב הפלא חדש, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(לפרטים: 054-8453370

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(052-2727474

 אנשור תוספי תזונה, 8 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-7863538

 שטיח חום/לבן, 
2.70X1.80 ס"מ, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-7863538

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)52-53ח(02-6522251

 סט מושלם, שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, 320 ש"ח, מידה 
,02-6522251 ,38

_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 ספר ללימוד תאוריה, חדש, 
הכולל: תמרורים, חוגים, שאלון 

ודיסק, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(058-4159285

 אופניים חשמליים, חלקים 
ואביזרים במחיר 20-460 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(ב"ב, 050-5343924

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 סנדל בנות חדש, דר' 
סטפ מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל, 
3.65+0.58 מטר גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 אם את/ה לקראת 
גיל 60 ??? בקרן פנסיה 

ותיקה/תקציבית, 
התקשר דחוף לממש 

זכויותך!!!
054-8420571)51-01/18(_____________________________________________
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-22/17(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-3/17(_____________________________________________
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זה הזמן למצוא עבודה!

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

המפתח שלכם לפרנסה

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

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

 דרושים/ות מוקדנים/
ות, טלפנים/ות )שיחות 

יוצאות( לעבודה בבני 
ברק. 6 שעות, 30 ש"ח 

לשעה + בונוסים.
נסיון חובה. קו"ח לפקס:

077-2204728
או למייל:

yair@kav-itonut.co.il)46-52(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-8/17(לאה, 052-7120520

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-02/17(טובים! 054-4703789

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)50-1/17ל(פקס: 03-6182118

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד : ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות )הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו(, קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות )ומעקב 

לעמידה בו(, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'(, מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

 ניסיון במזכירות וניהול משרד חובה
 כושר ניסוח

 אדיבות ומתן שרות ברמה גבוהה
 שליטה באנגלית

office שליטה מוחלטת בתוכנות 

מצאנו מועמדים 
נהדרים ומחפשים 

עוד אנשים מוכשרים!

   jobs.imagep@gmail.com
לציין עבור משרת מזכירה

קורות חיים למייל:

לאימג' – קו מחשבה
דרושה מזכירה

 למשרד הירושלמי

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-03/17(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, דרושה 
מיידית סייעת לשעות: 11:00 

עד 16:30, 052-8226582, 
_____________________________________________)52-3/17ל(052-8530061

 דרושה עוזרת בית בגבעת 
שמואל לנקיון, ארגון וגיהוץ, 3 
_____________________________________________)49-52ל(פעמים בשבוע, 050-6409796

 &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
ערב: 15:00-20:00

052-7164855

תנאים טובים!

ידע בסיסי במחשב - חובה

(לגברים דרושים נציגים
בלבד) 

■ למעון חב"ד בגבעת 
שמואל  דרושות עובדות 
מסורות, למשרה חלקית/

מלאה, תשלום הולם
 למתאימה! 

0523873887 בערב בלבד!
_____________________________________________)49-52(0533135772 רונית

 לר"ג - ב"ב פקידה, 
רקע בהנה"ח ובהוצאת 

חשבוניות ותעודות 
משלוח, למשרה מלאה, 
עבודה קבועה, שליטה 

במחשב, מסירות 
_____________________________________________)49-52(ואמינות! 052-6364614

 בתל אביב, גננת וסייעת 
צהרון + מטפלת למעון, 

תנאים טובים, פרטים:
03-5477777)49-52(_____________________________________________

נהג הסעות לרכב ציבורי, 
עדיף מאזור בני-ברק 

למשמרת רגילה,
_____________________________________________)49-52ל(050-9894422

 למעון חב"ד באור 
יהודה, דרושות מטפלות 
חרדיות ומנוסות למשרה 

_____________________________________________)50-1/17(מלאה, 052-6770854

 לסטודיו קטן ביפו, דרושה 
תדמיתנית - תופרת, מנוסיה, 
מקצועית ודייקנית, לפרטים: 

054-4596635)50-1/17(_____________________________________________

 עובד למכבסה בב"ב 
מ- 13:00-20:00 ידע בגיהוץ, 

תנאים טובים )עדיפות לנשוי(, 
_____________________________________________)50-1/17ל(050-4112558

 דרוש עובד סיעודי 
24/7 לדתי לאומי, רשיון 

נהיגה חובה, 
054-7212985)50-52(_____________________________________________

 דרושים אנשים/נשים 
למגון תפקידים בתחום 

ההדרכה, ניהול ושיווק לאורח 
חיים בריא, עבודה מספקת, 

מאתגרת )הכשרה תינתן 
למתאימים(, לפרטים:

054-5707502)50-1/17(_____________________________________________

 מתאמת פגישות 
פיננסים, עבודה מבית, 

שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון - 

_____________________________________________)50-52(יתרון, 052-4455577

 בב"ב, אישה לטיפול בילד 
+ עבודות בית קלות, 4 פע' 

בשבוע, 14:00-18:00,
054-2233483)50-52(_____________________________________________

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים 

_____________________________________________)50-1/17(עובדים, 02-5375516
 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-17/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)50-1/17(מיידית!!!

 רשת ביבי סטאר 
מחפשת מוכרים/ות 

לסניף פ"ת, 
054-2290591)50-1/17(_____________________________________________

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

050-6528522

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00

 לגן-מעון בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת + גננת 

לחלקית/מלאה עם אהבה 
לילדים ולמקצוע, אחראית 

וחרוצה ויצירתית, 
_____________________________________________)51-2/17(052-3651355, חנה

 דרוש מחנך, לתלמוד 
תורה בק.הרצוג )כיתה ד'(, 

053-3124449)51-52(_____________________________________________

 למפעל ייצור ואריזה 
בירושלים, דרושים 

עובדים, משמרות בוקר - 
_____________________________________________)51-2/17(צהריים, 052-7633612

 דרושה קופאית לחנות 
צעצועים, מנוסה, משכורת 

ותנאים מעולים! 
054-5230604 להתקשר 

_____________________________________________)51-52(מהשעה 11:00 בבוקר

 חדש, לחברת ביטוח, 
אנשי/ות עם/בלי נסיון, תנאים 

מצוינים, מס' המקומות 
_____________________________________________)51-52ל(מוגבל, 050-6308552

 בחורה דתית, ללינה 
תמורת מגורים, לאשה 
עצמאית בגבול ר"ג ב"ב

_____________________________________________)51-52ל(054-5504132

 לבית מאפה בבני-ברק, 
דרושים עובדים.

יוסי, 050-7755442.
_____________________________________________)51-52(יעקב, 050-8227125

 דרושה מטפלת רצינית 
למעון בב"ב, לתינוקיה, 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)51-2/17(מצויינים! 052-7002881

 לר"ג דרוש נהג 
ומחסנאי, חרוץ ורציני, 

לעבודה 5 פעמים 
בשבוע, עבודה קבועה, 

תנאים טובים!
 052-6364614

beny631@gmail.com)50-01(_____________________________________________

 דרושה גרפיקאית/
קלדנית, לעבודה בבני 
ברק, ליומיים בשבוע, 

הכרת indesign והקלדה 
מהירה, חובה!!!

קו"ח לפקס:
077-2204728)51-02(_____________________________________________

 ברמת אביב, גל 3-4, 
סייעת לצהרון, וסייעת 

לתינוקיה, משרה מלאה, 
תנאים מצויינים, הנהלה וצוות 

_____________________________________________)51-52ל(חרדי, 050-4199828

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

דרוש נהג חלוקה למפעל 
מזון בבני ברק 

רציני || אחראי || מסור
 נכונות לעבודה מאומצת 

שכר הולם !!!עד 12 טון

או בטל'- 053-4000200
בפקס- 03-5293197

קורות חיים:

058-2650057 0

דרושות עובדות
לחברת קוסמטיקה יוקרתית

באזור שוהם

להדבקה / אריזה
שכר + בונוסים למתאימות

כולל הסעות למקום

בין 20:00 - 16:00 רבקי

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למשוד תווך בר' 

עקיבא "דלוקס נכסים 
והשקעות" - קו"ח למייל:
Deluxx116@gmail.com

עדיפות לבעלות רשיון 
_____________________________________________)52-3/17(תיווך

 לגן בפתח תקווה, סייעת 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)52-2/17(מעולים. מיכל, 052-3361034

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרושות קופאיות, עבודה 
_____________________________________________)52-3/17(במשמרות,053-5251291

 התפנה מקום בכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעות 

מב"ב, מלגה הולמת, לפרטים: 
050-4120616)52-1/17(_____________________________________________

 דרושות טלפניות/מנהלות 
משמרת למוקד התרמה חדש 

באלעד של ארגון חסד גדול 
נסיון חובה שכר גבוה!

052-7117086)52-1/17(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/

רשיון עד 4000 ק"ג, 
_____________________________________________)52-3/17(לפרטים: 053-5251291

 דרושה מטפלת/סייעת 
למלאה, מיידית, אוירה חרדית, 
ביתית ונעימה, בגבעת שמואל, 

תנאים טובים למתאימות! 
050-8883909)52-3/17(_____________________________________________

 עובד מטבח לפלאפל 
נחום ב"ב )ללא נסיון(, מ- 

07:30-13:00, תנאים 
_____________________________________________)52-1/17ל(מעולים, 052-2452278

 בחורה/אישה חרדית 
אמינה ודייקנית להשגחה על 
ילדים בין 13:00-16:00, ליד 
_____________________________________________)52-3/17(עיריית ב"ב, 050-4160319

 דרושה מטפלת 
לקבוצה של 5 תינוקות 

משרה מלאה, במעון 
פרטי בגבעת שמואל, 

שכר הולם! 
_____________________________________________)52-3/17(050-3277666, טלי

 רשת הכוללים ברכת 
יוסף תורה, פותחים סניף 

חדש בעיר יהוד ללימוד הלכה, 
דרושים אברכים רציניים, מס' 

המקומות מוגבל, 
_____________________________________________)52-1/17ל(03-5241241, 050-4182971

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק בב"ב, תנאים טובים, 
_____________________________________________)52-52(קו"ח לפקס: 03-8007050

 בירושלים בחורים לכל 
שעות היום והלילה לינה עם 

מבוגר, 052-7907041,
_____________________________________________)52-1/17ל(052-5180770

 עובד מקצועי לחנות בשר 
בבני-ברק, לשמרה מלאה, 

_____________________________________________)52-3/17ל(050-2425596

 למכבסת שלגית בב"ב, 
שליח + רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה, תנאים טובים, 
_____________________________________________)52-1/17ל(050-8460282

 עוזרת טבחית לישיבה 
בבני-ברק, בבוקר, תנאים 

טובים, 03-6714802,
_____________________________________________)52-01/17(053-3111238, מיידי

 סייעת לגן בגבעת שמואל, 
גיל 3-4, לשעות הבוקר, 

3-4 ימים, 30 ש"ח לשעה, 
אפשרות לצהרון בתוספת 

_____________________________________________)52-01(תשלום 052-7710558

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-7/17(_____________________________________________

 דרושים בחורים צעירים 
ונמרצים להתרמות, אחוזים 

גבוהים, פרטים בטל':
054-2421443)51-52(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חוב הנסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)51-2/17ל(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

בתינוקיה, לעבודה 
במשמרות

03-6172302/300)51-2/17(_____________________________________________

 לבייבי שיק בגבעת 
שמואל, דרושה מוכרת 

לעבודה במשמרות, 
_____________________________________________)51-52(מיידי, 052-4254111

 מיידית!!! למעון בת"א 
)20 ד' מב"ב(, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה, שכר הולם! 
_____________________________________________)51-2/17(052-8750036, אסתר

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)51-2/17(054-8418594, שרה

 למעון במרכז פ"ת. 
*מטפלות למשרה מלאה. 
*מטפלות למ"מ, תנאים 

מעולים למתאימות,
054-8474393)51-52(_____________________________________________

 התרחבנו!!! במעון בית 
חלומותי בבני-ברק! דרושות 

מטפלות למשרה חלקית/
מלאה, 054-8493435, 
_____________________________________________)51-52(לפרטים בשעות הערב

 מזכירה למשרד רו"ח, 
ידע בתוכנות אופיס ואינטרנט 

11:30-16:30, קו"ח ל:
_____________________________________________)51-52ל(03-5706330

 דרושה עובדת לחנות 
בב"ב לשעות הבוקר, רצוי ידע 

_____________________________________________)51-52(במחשב, 050-4141464

 שמעיה: דרושים 
עובדים, 052-8911058,

_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 דרושה סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, נסיון, ראש גדול. 

_____________________________________________)51-2/17(054-8031175, כרמית

 למשרד רו"ח דתי בר"ג, 
דרושה מזכירה בעלת נסיון 

למלאה:
mazkira77@walla.co.il)51-52(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב מיידי!!! מורה 
ללימודי חול לכיתות גבוהות 

וסייעת לצהרונית בגנים, קו"ח: 
03-5794257 ,03-6190504)51-52(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לחנות 
תכשיטים למשרה מלאה, 

עדיפות לבעלת נסיון )ב"ב(, 
_____________________________________________)51-52ל(052-7656224

 למשרד בב"ב דרושה 
מזכירה, ידע באופיס, שכר נאה 

_____________________________________________)50-01(קו"ח לפקס 1533-6185736

 כליצ'ן, כלי בישול 
ומטבח סניפים ב"ב ו- י-ם 

דרושים/ות מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים 

מאוד למתאימים
058-6966136
054-7604012)51-02(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה למשרה מלאה, 
התחלת עבודה מיידי, 

תנאים טובים!
052-7689939)52-52(_____________________________________________

 בב"ב מטפלים/ות למעון 
עזרה למרפא לאנשים עם 

מגובלות שכלית, 
073-2229992, פקס:

073-2229988)52-1/17(_____________________________________________

 ברמת אביב, גיל 
3-4, סייעת לצהרון וסייעת 

לתינוקיה, משרה מלאה, 
תנאים מצויינים, הנהלה וצוות 

_____________________________________________)52-1/17(חרדי, 050-4199828

 דרושים בחורים יצירתיים 
לעבודה בכריכת ספרים, 

שעות גמישות, נסיון חובה, 
054-2421443)52-52(_____________________________________________

 עובדת לגילאי 1/2 ש' עד 
1.1/2 ש', עבודה במשמרות 

בוקר /אחה"צ. ורד,
054-2022629)52-3/17(_____________________________________________

 למעון מוביל בבני-ברק 
מטפלת 7:30-16:00, 

לפרטים: 053-3108848 
_____________________________________________)52-1/17()להתקשר בבוקר(

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמל + רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
באזור המרכז,
03-6160186)52-1/17(_____________________________________________

לקידום מוצר מתחום הבית החכם
המותאם לשומרי שבת (גם לציבור הכללי)

דרושים חשמלאים ו/או אנשי מכירות
עצמאיים לשיווק ומכירה.

צפוי רווח נאה 
קורס והדרכה ינתנו למתאימים

 המעוניינים יפנו
info@lcs-ltd.co.il : למייל 

או פקס: 03-9700830
* רקע בחשמל יתרון

הבחירה החכמה

בס“ד

Powered by LCS control systems






רשת חנויות "אור החיים": אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 94, מרכז נחלת יצחק אשדוד: 
רח' אליעזר בן הורקנוס 8, מרכז שבטי ישראל • רח' רבי יהודה הנשיא 8, רובע ז' בית שמש: 
רח' יהודה הנשיא 6 • רח' נחל ניצנים 3, מרכז מסחרי, רמת בית שמש בני ברק: רח' אהרונוביץ' 
12, מרכז רימונים • רח' הרב כהנמן 64 • רח' נחמיה 28 • רח' רבי עקיבא 68 • רח' רבי עקיבא 
152 ביתר: רח' הר"ן 9 חיפה: רח' מיכאל 27 ירושלים: אור החיים סנטר, רח' מאה שערים 
פינת חבקוק • פנינת חמד, שמגר 21 מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית 
• קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

בנק הפועלים מזמין אתכם ליהנות 
ממגוון ספרי ילדים ב-10 שקלים!

 גם השנה בנק הפועלים יוצא במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער: "תקרא - תצליח".
 לקוחות כל הבנקים, בואו במשך החודש הקרוב לאחת מחנויות רשת "אור החיים", 

 ותוכלו לרכוש ספרי ילדים לכל הגילאים מהמגוון שבמבצע במחיר של ₪10 בלבד לספר!
המבצע בתוקף בין התאריכים י״ד בכסלו עד י״ג בטבת תשע"ז )14.12.16-11.1.17(.

השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת "אור החיים" בלבד

bankhapoalim.co.il/bsd 03-6532407

ְצִליַח. ְקָרא, ַתּ ִתּ

כשספר נפתח, עולם שלם נפתח...
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