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העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', י"ט בטבת תשע"ז 17/1/17

דולר ארה"ב « 3.8260
אירו « 4.0533
לירה שטרלינג « 4.6127
יין יפני « 3.3503
פרנק שוויצרי « 3.7807

שכר הרבנים 
יעלה באלפי 

שקלים לחודש 
/ עמוד 3

(חצי קילו 18& בלבד!)מיוחד!צ'ולנט בשרי ביתי מדי יום חמישי

עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

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

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום
מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

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

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!

20& לסועד! רק-

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע לכל סוגי האירועים!

30& לסועד! רק-
כולל לחמניות!

78& לאדםרק-

מבית שפע מטעמים
אירוע קומפלט לבר/ת 

מצווה, ברית/ה, אירוסים, 
שבע ברכות ואזכרות

חדש!! 

 כולל אולם!
*בכלי פורצלן

המלחמה על הכשרות: 
עזריה מול הרבנות

ביקשה  עזריה  רחל  ח"כ  של  חוק  הצעת 

הכשרות  מערך  סמכויות  את  להעביר 

  פרטיים  לגופים  הראשית  מהרבנות 

היום  לסדר  לעלות  הייתה  אמורה  ההצעה 

בוועדת השרים, אלא שעמדה חריפה מטעם 

הרבנות, דחתה את העלאתה / עמוד 2 

ביקורת על 'אונו'  - 
אין נשים מרצות

 / עמוד 2

הונאת הגז: 37 
חרדים עצורים

 / עמוד 3

לטובתכם: משקל 
במחלקת הירקות

 / עמוד 3

נפגעי השריפות 
קיבלו מיליונים

 / עמוד 4

 הרב רפאל מנת
מומחה כשרות ותיק

תעודת הכשרות

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!

הרב משה דגן
מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל



מאת: יעקב אמסלם

של  כוחה  את  לערער  שונות  מפלגות  ניסו  פעמים  מעט  לא 
במדינת  הכשרות  כאחראית  סמכותה  את  ולהעביר  הרבנות 
ליברלית  גישה  להטמיע  שביקשו  שונים  גופים  לידי  ישראל 
בשבת  סגורות  שאינן  למסעדות  גם  כשרות  להעניק  הנוטה 
נוסף,  ניסיון  עם  הרבנות  התמודדה  שעבר  בשבוע  וכדו'. 
עזריה  רחל  הכנסת  חברת  שהגישה  חוק  הצעת  בדמות 
מ'כולנו'. ההצעה הייתה אמורה לעלות בתחילת השבוע בפני 
הרבנות  מצד  שפעילות  אלא  לחקיקה,  השרים  וועדת  חברי 

ברגע האחרון מנעה את העלאתה לפחות עד לשבוע הבא. 
הסמכות  בין  להפריד  מבקשת  עזריה  של  החוק  הצעת 
מערך  לבין  הרבנות  בידי  הנתונה  הכשרות  על  לפיקוח 
המשגיחים הנמצא כיום גם הוא באחריות הרבנות. במסגרת 
הצעת החוק, את ההכשר יעניקו גופים פרטיים כאשר הרבנות 

תשמש כגוף פיקוח ואכיפה. 
חברת הכנסת עזריה כתבה בדברי ההסבר להצעת החוק כי 
מועצות דתיות ברחבי הארץ מתנהלות בניגוד עניינים בניהול 
ברבנות  משרות  "בעלי  לדבריה,  העירוני,  השרות  מערך 
מאיימים על בעלי עסקים בלקיחת תעודת הכשרות ללא כל 
ולא  'בשחור'  מועברים  כשרות  משגיחי  של  כספים  סיבה", 
מדווחים לרשויות המס וישנו מונופול של ספקים על מוצרים 

בשיתוף פעולה עם רבנויות אזוריות.
תהפוך  לישראל  הראשית  הרבנות  החוק,  הצעת  במסגרת 
במשק  כמקובל  רגולטורי  לגוף  כשרות  שנותן  מגוף  כאמור 
לתאגידים  רישיונות  מתן  על  אמון  שיהיה  ממונה  ומינוי 
פרטיים המעוניינים לתת כשרות. על התאגידים יהיה לפרסם 
ובמקביל,  פועלים  הם  לפיהם  ההלכתיים  הקריטריונים  את 
בתאגידים  במשרות  לשמש  יוכלו  לא  ברבנות  משרה  נושאי 

פרטיים.
ח"כ עזריה טענה כי "יש כאן מונופול קלאסי שמכביד על 
יוקר המחייה של אזרחי ישראל ללא צורך. נוסף לכך תאגידי 
הכשרות הפרטיים שכבר קיימים – קרי, הבד"צים – פועלים 
ללא הסדרה חוקית. מיליוני שקלים מתגלגלים בכסף שחור 
עצמה  הכשרות  גם  כי  כבד  חשש  ויש  מדווח  איננו  אשר 

מוטלת בספק".
אלא שכאמור, ההצעה ירדה מסדר היום של וועדת השרים 
לענייני חקיקה, ובשלב זה לא ברור מתי והאם תשוב. מאחורי 
ששיגרה  משפטי  התנגדות  מסמך  עומד  החוק  הצעת  דחיית 
טענותיה  את  פירטה  ובו  אזולאי  דוד  הדתות  לשר  הרבנות 

המגובות משפטית. 
לטענת הרבנות, מונתה וועדה שעוסקת בנושא, "הוועדה 

של  רב  מספר  וקיימה  ארוכים  חודשים  זה  המדוכה  על  יושבת 
העסקי  מהמגזר  שונים  גורמים  עם  נפגשה  במהלכן  ישיבות 
את  לשמוע  מנת  על  הכשרות,  לתחום  הרלוונטיים  ואחרים, 
גופים  נציגי  האוצר,  משרד  נציגי  לרבות   - זו  בסוגיה  עמדתם 
ציבוריים, נציגי בד"צים, ראשי מועצות דתיות, ארגונים יציגים 
התאחדות  המלונות,  התאחדות  כגון  העסקי  מהמגזר  שונים 
נציגי  המסחר,  לשכות  איגוד  התעשיינים,  התאחדות  האולמות, 
חברי  הדתיות,  במועצות  כשרות  מחלקות  מנהלי  ההסתדרות, 

כנסת בהווה ובעבר העוסקים בתחומי דת ומדינה ועוד".
לטענת היועץ המשפטי לרבנות, הועדה סיימה את פגישותיה 
הבאים  ובמפגשים  כאמור  הרלוונטיים  החיצוניים  הגורמים  עם 
תעסוק בגיבוש המלצה וכתיבת דו"ח מסכם. כמו כן, הא ציין כי 

הוועדה צפויה לסיים את עבודתה תוך מספר שבועות. 
לפיכך, "בנסיבות המפורטות לעיל, אנו סבורים כי מן הראוי 
לקדם  ולא  המלצותיה,  גיבוש  את  להשלים  לוועדה  לאפשר 
חקיקה פרטית לעת הזו. למעלה מן הצורך, הגם שאיננו רואים 
לנכון להתייחס באופן פרטני לרכיבי הצעת החוק הנדונה נוכח 
האמור לעיל, נבהיר כי אנו מתנגדים להצעה לגופה, וסבורים כי 

היא טומנת בחובה חסרונות וקשיים לא מעטים".

כמה עולה הכשר?
חזית נוספת עמה התמודדו ברבנות היא דו"ח חריף של משרד 
האוצר הקובע כי הכשרויות מעלות את מחירי המוצרים. שלשום 
של  ובסיומו  בסוגיה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  דנה  )שני(, 
הדיון קבע יו"ר הועדה ח"כ איתן כבל כי דו"ח עלויות הכשרות 
שפורסם ע"י משרד האוצר אינו מבוסס. הועדה דרשה ממשרד 
נציגי הרבנות הראשית והמשרד לשירותי דת  האוצר לשבת עם 

ולתקן את הסכומים והנתונים המופיעים בדו"ח.
הסדרה  תחום  מנהל  פילבר  עמיחי  עו"ד  הציג  הדיון  במהלך 
כשרות במשרד לשירותי דת את העלויות האמיתיות של ההשגחה 
על ולפיהם 70% מבתי העסק משלמים אגרות חודשיות הנעות 
הציג  הכשרות  משגיחי  שכר  לעניין  בלבד.   ₪  200 ל-   50 בין 
המשרד תמונה עגומה של עבודה בשכר הנמוך משכר מינימום 
וימי  הבראה  פנסיה,  כדוגמה  חוק  פי  על  נלוות  זכויות  ללא 
חופשה, וזאת לעומת אגרה  חודשית של 34,000 ₪ לכל משרת 

וטרינר על פי חוק הגנה על בריאות הציבור. 
ביותר  והזולה  היעילה  הדרך  כי  הדגיש  דת  לשירותי  המשרד 
הדתיות  המועצות  באמצעות  היא  הכשרות  מערכת  להפעלת 
סדר  על  העולות  השונות  "ההצעות  המקומיות,  והרבנויות 
בתי  על  בהכרח  תעמיס   – הכשרות  מערכת  להפרטת  היום 
היום  והתפעול המסובסדות  עלויות השכר  והצרכנים את  העסק 

מהתקציב השוטף של מועצות הדתיות", אמר פילבר.

 כ' בטבת תשע"ז 218/1/17

ביקורת על 'אונו' – אין נשים מרצות
באופן תמוה, המל"ג ביקרה את המכללה החרדית 'אונו' שאינה מאפשרת למרצות להופיע בפני סטודנטים, על אף 

שמדובר במכללה חרדית ● 'אונו': "ללא לימודים בהפרדה, האוכלוסייה החרדית תדיר רגליה מהאקדמיה"
ברוך ברגמן

להשכלה  המועצה  של  הערכה  ועדת 
בתוכנית  ליקויים  מצאה  )מל"ג(  גבוהה 
הלימודים המיועדת לסטודנטים חרדים בקריה 
האקדמית אונו. בפתח הדו"ח, שנכתב כבר לפני 
באתר  התפרסם  האחרון  בזמן  רק  אך  כשנה, 
המל"ג, מובאת ביקורת על אי שיתוף הפעולה 

בין הקריה האקדמית למל"ג. 
הסטודנטים  כי  היתר,  בין  נכתב  בדו"ח 
"שלא  גדולות  בכיתות  לומדים  החרדים 
התייחסות  או  כתיבה  של  דגשים  מאפשרות 
פרטנית לתלמידים ברמות שונות". עוד נכתב כי 
מומלץ להוסיף שעות הוראה "לכל התלמידים 

המתקבלים ללימודים על סמך המכינה הקצרה 
)המיועדת לבני 30 ומעלה(", זאת לאור מספר 
אנגלית  ללימודי  המוקדש  הקטן  השעות 

ואוריינות.
לא  כי  וציינה  המכללה,  את  ביקרה  הוועדה 
"למרות  השעות,  מערכת  פירוט  את  קיבלה 
הבקשות החוזרות, ולכן לא הצליחה לברר אם 
הלימודים מתקיימים באופן סדיר שלוש פעמים 
בשבוע, כפי שדורשת החלטת המל"ג". ביקורת 
נוספת, אך מוזרה, נכתבה על היחס למרצות ועל 
כך שאינן רשאיות ללמד גברים, הערה תמוהה 
בהתחשב בכך שמדובר בקריה אקדמית הפונה 
המצב  כי  טענו,  בוועדה  חרדים.  לסטודנטים 
למסלול  מרצות  קבלת  אי  על  להשפיע  עלול 

הכללי של 'אונו'.

מהדו|ח עולה עוד כי עבודת הסמינר הנעשית 
ממוסדות  שונה  בצורה  נעשית  התואר  במהלך 
סגל  חברי  חמישה  גבוהה.  להשכלה  אחרים 
כל אחד,  הנחיית עשרות תלמידים  על  מונחים 
הראשונה  הסמינר  בעבודת  כשמדובר  זאת 
בכתיבה  ניסיון  נטולי  שרובם  הסטודנטים,  של 
אקדמית. יש לציין, כי בתחילת השנה הנוכחית, 
בשנה  כבר  כאמור  שהוגש  הדו"ח  בעקבות 
נהלים  האקדמית  הקריה  אימצה  שעברה, 

חדשים.
מהקריה האקדמית אונו נמסר כי "אנו גאים 
החרדי  הקמפוס  בעל  האקדמי  המוסד  להיות 
הגדול ביותר בישראל והמוסד האקדמי הראשון 
החרדית,  האוכלוסייה  בפני  שעריו  את  שפתח 
בוגרים  מ-3,500  למעלה  השתלבו  באמצעותו 

בעקבות  גדולה.  בהצלחה  העבודה  בשוק 
מהווים  אנו  באונו,  החרדיות  התכניות  הצלחת 
מודל עבור המל"ג ובכלל זה מוסדות להשכלה 

גבוהה אחרים אשר לומדים ומיישמים". 
אונו,  האקדמית  בקריה  החרדי  "בקמפוס 
והסטודנטיות  הסטודנטים  עבור  מנגישים  אנו 
את הלימודים הגבוהים, בתנאים המכבדים את 
אורחות חייהם ומסורתם - שכן ללא קיומם של 
תדיר  החרדית  האוכלוסייה  בהפרדה,  לימודים 
מקצועיים  דעות  חילוקי  מהאקדמיה.  רגליה 
והחלפת עמדות הם נשמת אפה של האקדמיה 
עובדת  אונו  האקדמית  הקריה  היא.  באשר 
את  ומיישמת  המל"ג  עם  ושוטף  תדיר  באופן 

הנחיותיה".

 הצעת חוק שהגישה חברת הכנסת רחל עזריה ביקשה להעביר את סמכויות 
מערך הכשרות מהרבנות הראשית לגופים פרטיים - שיקלו במידת מה על בעלי 

העסקים ● ההצעה אמורה הייתה לעלות לסדר היום בוועדת השרים, אלא 
שעמדה חריפה מטעם הרבנות, דחתה את קידומה והעלאתה לסדר היום 

 המלחמה על הכשרות: עזריה מול הרבנות

הרב משה דגן
מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל

תעודת הכשרות
עוברת  כשרות  בדיני  המסורת  העברת  הייתה  עברו,  בימים 
מאב לבן ומאם לביתה. גם דרכי עיבוד והכנת המזון היו פשוטות 
ומקומיות ולא דרשו ידע ומיומנות אשר להן גם השלכות הלכתיות 
על כשרות המזון. עם התפתחות התעשייה והכלכלה בעולם, כמו 
נעשה  הדורות,  בין  ההלכתיות  המסורות  בהעברת  הפגיעה  גם 
הצורך בהבנה מקצועית והלכתית כמו גם ביכולת פיקוח היוצאת 

מהתחום המקומי של ישוב כזה או אחר - לצורך בסיסי ביותר.
חוק איסור הונאה בכשרות קובע כי הרבנות הראשית לישראל או 
מי שהסמיכה לכך, וכן רב מקומי בעירו הם המוסמכים ליתן כשרות 

ואף לקבוע נהלים ליישומה של מערכת הכשרות.
הציבור  רוב  כי  שנים,  מזה  קובעים  שונים  ואומדנים  סקרים 
בארץ, ובוודאי רוב הציבור היהודי, מעוניין בצריכת מזון כשר, גם 
ככשר  מוצר  בהגדרת  הכרוכים  השונים  לתהליכים  מודע  אינו  אם 

ואף אם אינו יודע לבצעם בעצמו. 
זיופים  תופעת  לאור  גם  כמו  הכשרות,  תהליכי  מורכבות  לאור 
ל"שרשרת  הכשרות  במערכת  דרישה  קיימת  נרחבת  והונאות 
ייצורו הראשוני של המוצר עובר לעיבודו והכנתו  פיקוח" משלב 

הסופית ועד לשלב מכירתו לצרכן.
חוק איסור הונאה בכשרות קובע כי הרבנות הראשית לישראל 
ליתן  המוסמכים  הם  בעירו  מקומי  רב  וכן  לכך,  מי שהסמיכה  או 
הצורך  יהודית.  במדינה  הדרך  מאבני  הוא  הוא  זה  חוק  כשרות. 
את  ליצור  הוא  ודמוקרטית  יהודית  עצמה  המגדירה  מדינה  של 
ומתונה. אחראית  כשרות  מדיניות של  ולהתוות  המרכזי  הדרך   קו 

לאזרחיה  ולאחר מכן כחובה  יהודית  כלפי חובתה להגדרה  קודם 
הצורכים אותה.

וחסרות  ריקות  הן  "מונופול"  היותה  על  הרבנות  נגד  הטענות 
תוכן שהרי הרבנות הינה הגוף המוסמך על פי חוק לדאוג לכשרות. 
בניגוד לשיח הציבורי, הרבנות הראשית לישראל בהכוונת הרבנים 
הראשיים רואים לנגד עיניהם לחזק את מערך הכשרות הממלכתית. 
בימים אלו פועלת וועדה לבחינת מערך הכשרות שתגיש בשבועות 

הקרובים את המלצותיה לרב הראשי לישראל ולחברי המועצה.
הכשרות  תעודת  כי  היא,  לישראל  הראשית  ברבנות  מטרתנו 
המופיעה על מוצר המזון אכן תעיד כי המוצר עומד בכל מרכיבי 
ההלכה בכל שרשרת הייצור של המוצר ממרכיבי חומרי הגלם ועד 

ליצורו הסופי והגשתו לסועד.



כסף קטן

יעקב אמסלם

שר  בראשות  החברתי-כלכלי  הקבינט 
צפוי לאשר הצעת  כחלון,  האוצר משה 
מחליטים שגיבש השר לשירותי דת דוד 
יעלה  הערים  רבני  שכר  לפיה  מש"ס,  אזולאי 
שכר  תאושר,  וההצעה  במידה  משמעותית. 

הרבנים יעלה רטרואקטיבית כבר מהחודש.
 5,000 בעלת  עיר  רב  של  שכר  ההצעה,  לפי 
בחודש,  ש"ח  אלף  כ-22  על  יעמוד  תושבים 
עלייה של כ-6 אלף ש"ח בשכר החודשי. שכר 
רב עיר של כ-50 אלף תושבים יעמוד על כ-29 
אלף ש"ח בחודש ושכר רבני ערים של למעלה 
שקלים  ב-4,000  יטפס  תושבים  אלף  מ-250 

ויעמוד על 33,958 ש"ח בחודש.
הנהוג  "השכר  כי  נכתב,  המחליטים  בהצעת 
המטלות,  היקף  את  נאמנה  משקף  לא  כיום 
רב  של  בידיו  המסורות  והסמכות  האחראיות 
והאחריות  הקשיים  מפורטים  בהצעה  עיר". 

בתפקודו של רב עיר.
הצעת  תעלה  בקרוב  השכר,  להעלאת  במקביל 
הראשית  הרבנות  מנכ"ל  את  שתסמיך  חוק 
הדחת  על  גורמים מקצועיים  שני  עוד  עם  יחד 
פי  על  תפקידו.  את  ממלא  שאינו  מכהן  רב 
לקבל  יצטרכו  המקצועיים  הגורמים  ההצעה, 
הרב  עם  התייעצות  לאחר  רק  ההחלטה  את 

מועצת  כנשיא  עת  באותה  המכהן  הראשי 
הרבנות הראשית ובהתייעצות עם ראש הרשות 

המקומית.
העלאת השכר נקבעה בהסכם הקואליציוני בין 
תקים  "הממשלה  לפיו,  התורה,  ליהדות  ש"ס 
צוות בין משרדי אשר יכלול, בין היתר, גם את 
בכדי  הרבנים  ונציגי  הראשיים  הרבנים  נציגי 
לבחון ולתקן את מעמדם, תנאי שכרם וכן את 
שכונות  רבני  ההתיישבות,  רבני  של  בחירתם 

ורבני ערים".

פרוש דורש: השוואת 
שכר לחרדים

שינוי נוסף ברמות השכר צפויים לקבל גם מנהלי 
יו"ר מרכז השלטון  ברשויות.  חרדים  מחלקות 
רעות,  מכבים  מודיעין  עיריית  וראש  המקומי 

השבוע  בתחילת  כך  על  הודיע  ביבס,  חיים 
וציין כי את הדברים אמר בעקבות מכתב 

האפליה  אודות  לביבס  פרוש  ששיגר 
בתנאי השכר של מנהלי מחלקות חינוך 

חרדי ברשויות המקומיות.
כמה  אלי  "פנו  כי  סיפר  פרוש 

חרדי  חינוך  מחלקות  מנהלי 
וביקשו  שונות,  מרשויות 
הסכם  אודות  עזרתי  את 
שנחתם בין מרכז השלטון 

המקומי לבין הסתדרות המורים, ועל פי הסכם 
בעיריות  החינוך  באגפי  עובדים  מדורגים  זה 
זה חל  ברמת שכר של מנהלי מחלקות. הסכם 
מחלקות  מנהלי  וסגניהם,  אגפים  מנהלי  על 
בתי ספר יסודיים ועל יסודיים וסגניהם, מנהלי 
מחלקות  ומנהלי  וסגניהם  ילדים  גני  מחלקות 

חינוך מיוחד וסגניהם".
לחלוטין  מתעלם  זה  הסכם  שכאמור  אלא 
מהעובדה שברשויות מקומיות, בהן קיים ריכוז 
משמעותי של מוסדות חינוך חרדיים, ישנם גם 
מנהלי מחלקה לחינוך חרדי, ולמרות שעבודתם 
הרי  הכללי,  בחינוך  מקבילים  למנהלים  זהה 
מבטאת  ואינה  בהרבה  נמוכה  שכרם  שרמת 

בצורה הוגנת את תפקידם ומעמדם. 
שכאמור  פרוש  של  לפנייתו  הביאה  זו  אפליה 
נענתה על ידי ביבס שהודיע כי תיבחן השוואת 
חרדים  חינוך  מחלקות  מנהלי  תנאי 
מהמגזר  עמיתיהם  מול  אל  ברשויות 
לחינוך  מח'  מנהלי  "הסכם  הכללי. 
שנים  מ–3  למעלה  לפני  נחתם 
כמה  במשך  מו"מ  ניהול  )לאחר 
מחלקה  מנהלי  סוגיית  אז  שנים( 
לחינוך חרדיים הייתה קיימת 
בלבד",  בודדות  ברשויות 
בתשובתו  ביבס  כתב 

לסגן השר.

בני יחזקאלי

הצעת  ראשונה  לקריאה  אישרה  הכנסת  ועדת 
להעמיד  השיווק  רשתות  את  שתחייב  חוק 
הפירות  במחלקת  משקל  הצרכנים  לרשות 
מוצרים  נמכרים  בהן  במחלקות  וכן  והירקות 
לפי שקילה. את הצעת החוק יזמו הח"כים גפני, 
מקלב ואשר שאמר כי "ההצעה מבקשת לאפשר 
את  ולהתאים  מושכלת  קנייה  לבצע  לצרכנים 

כמות הירקות והפירות לצורכיהם".
היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן, 
הממשלה  בכוונת  כי  הוועדה,  בישיבת  אמרה 
לתמוך בהצעת החוק, בתנאי שהיא תחול רק על 
תחום  מנהל  מ"ר.   2,500 מעל  ששטחן  חנויות 
נמרוד  המסחר,  לשכות  באיגוד  המזון  רשתות 
כי  ואמר  מההצעה  להסתייג  ביקש  הגלילי, 
לדבריו,  מיותרת,  בהצעה  שמדובר  חושב  הוא 
של  המשקל  מה  יודע  סביר  שצרכן  "מאחר 

הפריטים שהוא קונה".
ההצעה  כי  הוועדה,  אישרה  דיונים,  לאחר 
 3 שלהם  הגדולים  הקמעונאים  כל  על  תחול 
מעל  שלהם  המכירות  ומחזור  ומעלה  סניפים 
247 מיליון שקל בשנה. עוד הוחלט, כי לקראת 
שוב  ההצעה  תידון  ושלישית  שנייה  קריאה 

בוועדה.

משקל במחלקת 
הירקות

רשתות השיווק יחויבו להעמיד 
לרשות הצרכנים משקל 

במחלקת הפירות והירקות 
וכן בכל מחלקה בה נמכרים 

מוצרים במשקל ● "הצרכן מגיע 
לקופה ומגלה שהיו לו עיניים 
גדולות, אף אחד לא עוצר תור 
שלם בשביל להחזיר 4 עגבניות"

3        כ' בטבת תשע"ז 18/1/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

שכר הרבנים יעלה באלפי 
שקלים לחודש

הצעת מחליטים שתעלה בפני הקבינט הכלכלי-חברתי תקבע כי שכרם של רבני ערים שנפגע 
במהלך השנים - יטפס באלפי שקלים ● ההצעה היא חלק מיישום ההסכם הקואליציוני בין ש"ס 

לליכוד ● במקביל, גם מנהלי מחלקות חרדים ברשויות יזכו להשוואת תנאים ושיפור בשכר 

הונאת הגז: 37 חרדים עצורים
בני אדם נעצרו בשבוע שעבר בניו יורק, 
בשל התחברות למערכות גז ללא רישיון 
בטיחותית  סכנה  יצירת  תוך  מוסמך, 
חרדים  ישנם  העצורים  עשרות  בין  חמורה. 
רבים תושבי השכונות החרדיות של ניו יורק - 
וויליאמסבורג.  הייטס  קראון  הייטס,  ברוקלין 
לדיירים  אפשרו  הגז  טכנאי  החשד,  לפי 
רישיונות  ללא  גם  הגז  למערכת  להתחבר 
התושבים  בבעלותם.  אכן  שהדירה  המאשרים 
חשודים כי שיחדו בכסף את הטכנאים וכי גרמו 
לחיבור גז לדירות באופן לא בטיחותי ומסוכן. 
גבוה  ברף  מואשמים  להיות  עשויים  העצורים 
למשך  הכלא  בבית  עצמם  את  ולמצוא  ביותר 

שנים.

לצורך אימון: 'דבר אחר' בצה"ל
מערכת  אישרה  החולפת  ובשנה 
'דבר אחר'   90 לרכוש  הביטחון לצה"ל 
- כדי לאפשר לרופאים ופראמדיקים להתאמן 
רגיל  בנוהל  מדובר  ניתוחים.  בביצוע  עליהם 
בו אנשי הרפואה מתאמנים על בעלי  בצה"ל, 
מורדמים,  כשהם  עליהם,  ומתרגלים  החיים 
בעלי  עלות  הדיווח,  לפי  בטראומה.  טיפול 
החיים, הגיעה לשווי של 230 אלף ש"ח. דובר 
צה"ל מסר כי "מטרות האימונים המדוברים הן 
לצורכי הכשרה כירורגית לפרוצדורות מצילות 
חיים בלבד. ההכשרה מתבצעת כמקובל בעולם 
הרפואי, תוך שימת דגש על כל נהלי העבודה 

המקובלים".

כץ יוזם: קנס מוגדל לעבירות תעבורה
השבוע  הודיעה  מערכות  אלביט  חברת 
 Ares( ארס  שלה,  הבת  חברת  כי 
 ,)Aeroespacial e Defesa S.A
זכתה בהסכם מסגרת בהיקף כולל של כ-100 
בלתי  נשק  עמדות  לאספקת  דולר,  מיליון 
מאוישות בשם 'Remax' לצבא ברזיל. החוזה 
יהיה בתוקף לחמש השנים הקרובות.  שנחתם 
אלביט  ומנכ"ל  נשיא  מכליס,  )בוצי(  בצלאל 
מערכות אמר: "ברזיל היא שוק חשוב מאד של 
הזמנת  מקבלת  מרוצים  ואנו  מערכות  אלביט 
ברזיל,  לצבא   'Remax' לאספקת  ההמשך 
מההזמנה  הלקוח  רצון  שביעות  על  המעידה 
בביקוש  גוברת  לדרישה  עדים  אנו  הקודמת. 

העולמי לעמדות נשק בלתי מאוישות".

צרות ב'אל על' – שוב צפי לשיבושים
הודיע  על'  'אל  של  הטייסים  ועד 
מהשבוע  החל  כי  השבוע  בתחילת 
בטיסות  נוסף  שיבושים  גל  צפוי  הבא 
עם  שנחתם  ההסכם  לאחר  זאת  הסדירות, 
חריג,  בצעד  כי  טענו  בועד  החברה.  הנהלת 
כשליש  להוציא  אל-על  הנהלת  החליטה 
בחברה  והסימולטורים  הטיסה  ממדריכי 
טיסה  במדריכי  "מדובר  מאולצת.  לחופשה 
ותיקים בני 65 ומעלה, שהם הטייסים המנוסים 
והבכירים ביותר בחברה", נכתב בהודעת הועד. 
"הנהלת החברה החליטה כי שכרם של טייסים 
מהמשכורת  כבר  אחוזים  בעשרות  יקטן  אלה 
אל-על  הנהלת  של  מהלכה  תוצאת  הקרובה. 
בעלי  הטייסים  במספר  מתגברת  פגיעה  תהיה 
לביצוע  לרשותה  שיעמוד  בר-תוקף,  רישיון 

לוח הטיסות המלא". 

בית הספר למסחר יומי בשוק האמריקאי

יום חמישי ו' שבט (17 .2 .2)

הכנסה מהבית מעניינת אותך?
שכיר/אברך,

סימפל טרייד בית הספר המוביל בישראל למסחר יומי 
בשוק המניות האמריקאי, מזמין אותך ללמוד כיצד 
ניתן ליצור באמצעות שעה ביום הכנסה מהבית!

רכוש מקצוע לחיים.

הנך מוזמן לשיעור מבוא לשוק ההון

לאיתור הזדמנויות פיננסיות בשוק 
ההון ומימושם לרווחים.

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל.

" י " נ פ ל

שנכנסתי לנושא המסחר בבורסה 

מפסידים  שכולם  להזהר  לי  אמרו  כולם 

בבורסה. היום לאחר שלמדתי בסימפל טרייד הבנתי 

כיצד להגן על הכסף ולהרוויח כמעט ללא סיכון. אני 

בן 38 ויכול בבטחה לומר שאני סוחר שיכול לייצר 

הרבה כסף ללא סיכון

רובי ב.  | בוגר קורס מתחילים

היו מועילים ופוריים. מה שהיה חשוב הלימודים 
בשבילי זה היחס האישי והדגש על הצד 

המנטלי. בעסקאות עם סימפל הגעתי לרווח של 

2000 דולרים ומעלה יועץ ההשקעות מהבנק כבר 
שואל אותי מאיפה המניות שאני סוחר בהן. 

יצחק מלוב  | בוגר קורס מסחר יומי וסווינג

סניף אלעד
סניף ר"ג

כיתות לגברים בלבדלא נדרש ידע קודם!

2 מחזורי קורסים באלעד כבר סיימו בהצלחה
ובעקבות הביקוש אנו פותחים במחזור נוסף

הצטרפו להצלחה!

התשואה של חודש דצמבר של המכללה 30%  במסחר יומי, 
מסחר בשיקיפות לסטודנטים מחדר המסחר של במכללה

יוסף | נציגנו באלעד ובני ברק

מטוס אלעל                     ) צילום: פלאש 90(
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כסף קטן

יעקב אמסלם

שר  בראשות  החברתי-כלכלי  הקבינט 
צפוי לאשר הצעת  כחלון,  האוצר משה 
מחליטים שגיבש השר לשירותי דת דוד 
יעלה  הערים  רבני  שכר  לפיה  מש"ס,  אזולאי 
שכר  תאושר,  וההצעה  במידה  משמעותית. 

הרבנים יעלה רטרואקטיבית כבר מהחודש.
 5,000 בעלת  עיר  רב  של  שכר  ההצעה,  לפי 
בחודש,  ש"ח  אלף  כ-22  על  יעמוד  תושבים 
עלייה של כ-6 אלף ש"ח בשכר החודשי. שכר 
רב עיר של כ-50 אלף תושבים יעמוד על כ-29 
אלף ש"ח בחודש ושכר רבני ערים של למעלה 
שקלים  ב-4,000  יטפס  תושבים  אלף  מ-250 

ויעמוד על 33,958 ש"ח בחודש.
הנהוג  "השכר  כי  נכתב,  המחליטים  בהצעת 
המטלות,  היקף  את  נאמנה  משקף  לא  כיום 
רב  של  בידיו  המסורות  והסמכות  האחראיות 
והאחריות  הקשיים  מפורטים  בהצעה  עיר". 

בתפקודו של רב עיר.
הצעת  תעלה  בקרוב  השכר,  להעלאת  במקביל 
הראשית  הרבנות  מנכ"ל  את  שתסמיך  חוק 
הדחת  על  גורמים מקצועיים  שני  עוד  עם  יחד 
פי  על  תפקידו.  את  ממלא  שאינו  מכהן  רב 
לקבל  יצטרכו  המקצועיים  הגורמים  ההצעה, 
הרב  עם  התייעצות  לאחר  רק  ההחלטה  את 

מועצת  כנשיא  עת  באותה  המכהן  הראשי 
הרבנות הראשית ובהתייעצות עם ראש הרשות 

המקומית.
העלאת השכר נקבעה בהסכם הקואליציוני בין 
תקים  "הממשלה  לפיו,  התורה,  ליהדות  ש"ס 
צוות בין משרדי אשר יכלול, בין היתר, גם את 
בכדי  הרבנים  ונציגי  הראשיים  הרבנים  נציגי 
לבחון ולתקן את מעמדם, תנאי שכרם וכן את 
שכונות  רבני  ההתיישבות,  רבני  של  בחירתם 

ורבני ערים".

פרוש דורש: השוואת 
שכר לחרדים

שינוי נוסף ברמות השכר צפויים לקבל גם מנהלי 
יו"ר מרכז השלטון  ברשויות.  חרדים  מחלקות 
רעות,  מכבים  מודיעין  עיריית  וראש  המקומי 

השבוע  בתחילת  כך  על  הודיע  ביבס,  חיים 
וציין כי את הדברים אמר בעקבות מכתב 

האפליה  אודות  לביבס  פרוש  ששיגר 
בתנאי השכר של מנהלי מחלקות חינוך 

חרדי ברשויות המקומיות.
כמה  אלי  "פנו  כי  סיפר  פרוש 

חרדי  חינוך  מחלקות  מנהלי 
וביקשו  שונות,  מרשויות 
הסכם  אודות  עזרתי  את 
שנחתם בין מרכז השלטון 

המקומי לבין הסתדרות המורים, ועל פי הסכם 
בעיריות  החינוך  באגפי  עובדים  מדורגים  זה 
זה חל  ברמת שכר של מנהלי מחלקות. הסכם 
מחלקות  מנהלי  וסגניהם,  אגפים  מנהלי  על 
בתי ספר יסודיים ועל יסודיים וסגניהם, מנהלי 
מחלקות  ומנהלי  וסגניהם  ילדים  גני  מחלקות 

חינוך מיוחד וסגניהם".
לחלוטין  מתעלם  זה  הסכם  שכאמור  אלא 
מהעובדה שברשויות מקומיות, בהן קיים ריכוז 
משמעותי של מוסדות חינוך חרדיים, ישנם גם 
מנהלי מחלקה לחינוך חרדי, ולמרות שעבודתם 
הרי  הכללי,  בחינוך  מקבילים  למנהלים  זהה 
מבטאת  ואינה  בהרבה  נמוכה  שכרם  שרמת 

בצורה הוגנת את תפקידם ומעמדם. 
שכאמור  פרוש  של  לפנייתו  הביאה  זו  אפליה 
נענתה על ידי ביבס שהודיע כי תיבחן השוואת 
חרדים  חינוך  מחלקות  מנהלי  תנאי 
מהמגזר  עמיתיהם  מול  אל  ברשויות 
לחינוך  מח'  מנהלי  "הסכם  הכללי. 
שנים  מ–3  למעלה  לפני  נחתם 
כמה  במשך  מו"מ  ניהול  )לאחר 
מחלקה  מנהלי  סוגיית  אז  שנים( 
לחינוך חרדיים הייתה קיימת 
בלבד",  בודדות  ברשויות 
בתשובתו  ביבס  כתב 

לסגן השר.

בני יחזקאלי

הצעת  ראשונה  לקריאה  אישרה  הכנסת  ועדת 
להעמיד  השיווק  רשתות  את  שתחייב  חוק 
הפירות  במחלקת  משקל  הצרכנים  לרשות 
מוצרים  נמכרים  בהן  במחלקות  וכן  והירקות 
לפי שקילה. את הצעת החוק יזמו הח"כים גפני, 
מקלב ואשר שאמר כי "ההצעה מבקשת לאפשר 
את  ולהתאים  מושכלת  קנייה  לבצע  לצרכנים 

כמות הירקות והפירות לצורכיהם".
היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן, 
הממשלה  בכוונת  כי  הוועדה,  בישיבת  אמרה 
לתמוך בהצעת החוק, בתנאי שהיא תחול רק על 
תחום  מנהל  מ"ר.   2,500 מעל  ששטחן  חנויות 
נמרוד  המסחר,  לשכות  באיגוד  המזון  רשתות 
כי  ואמר  מההצעה  להסתייג  ביקש  הגלילי, 
לדבריו,  מיותרת,  בהצעה  שמדובר  חושב  הוא 
של  המשקל  מה  יודע  סביר  שצרכן  "מאחר 

הפריטים שהוא קונה".
ההצעה  כי  הוועדה,  אישרה  דיונים,  לאחר 
 3 שלהם  הגדולים  הקמעונאים  כל  על  תחול 
מעל  שלהם  המכירות  ומחזור  ומעלה  סניפים 
247 מיליון שקל בשנה. עוד הוחלט, כי לקראת 
שוב  ההצעה  תידון  ושלישית  שנייה  קריאה 

בוועדה.

משקל במחלקת 
הירקות

רשתות השיווק יחויבו להעמיד 
לרשות הצרכנים משקל 

במחלקת הפירות והירקות 
וכן בכל מחלקה בה נמכרים 

מוצרים במשקל ● "הצרכן מגיע 
לקופה ומגלה שהיו לו עיניים 
גדולות, אף אחד לא עוצר תור 
שלם בשביל להחזיר 4 עגבניות"

3        כ' בטבת תשע"ז 18/1/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

שכר הרבנים יעלה באלפי 
שקלים לחודש

הצעת מחליטים שתעלה בפני הקבינט הכלכלי-חברתי תקבע כי שכרם של רבני ערים שנפגע 
במהלך השנים - יטפס באלפי שקלים ● ההצעה היא חלק מיישום ההסכם הקואליציוני בין ש"ס 

לליכוד ● במקביל, גם מנהלי מחלקות חרדים ברשויות יזכו להשוואת תנאים ושיפור בשכר 

הונאת הגז: 37 חרדים עצורים
בני אדם נעצרו בשבוע שעבר בניו יורק, 
בשל התחברות למערכות גז ללא רישיון 
בטיחותית  סכנה  יצירת  תוך  מוסמך, 
חרדים  ישנם  העצורים  עשרות  בין  חמורה. 
רבים תושבי השכונות החרדיות של ניו יורק - 
וויליאמסבורג.  הייטס  קראון  הייטס,  ברוקלין 
לדיירים  אפשרו  הגז  טכנאי  החשד,  לפי 
רישיונות  ללא  גם  הגז  למערכת  להתחבר 
התושבים  בבעלותם.  אכן  שהדירה  המאשרים 
חשודים כי שיחדו בכסף את הטכנאים וכי גרמו 
לחיבור גז לדירות באופן לא בטיחותי ומסוכן. 
גבוה  ברף  מואשמים  להיות  עשויים  העצורים 
למשך  הכלא  בבית  עצמם  את  ולמצוא  ביותר 

שנים.

לצורך אימון: 'דבר אחר' בצה"ל
ובשנה החולפת אישרה מערכת הביטחון 
כדי   - אחר'  'דבר   90 לרכוש  לצה"ל 
לאפשר לרופאים ופראמדיקים להתאמן 
רגיל  בנוהל  מדובר  ניתוחים.  בביצוע  עליהם 
בו אנשי הרפואה מתאמנים על בעלי  בצה"ל, 
מורדמים,  כשהם  עליהם,  ומתרגלים  החיים 
בעלי  עלות  הדיווח,  לפי  בטראומה.  טיפול 
החיים, הגיעה לשווי של 230 אלף ש"ח. דובר 
צה"ל מסר כי "מטרות האימונים המדוברים הן 
לצורכי הכשרה כירורגית לפרוצדורות מצילות 
חיים בלבד. ההכשרה מתבצעת כמקובל בעולם 
הרפואי, תוך שימת דגש על כל נהלי העבודה 

המקובלים".

כץ יוזם: קנס מוגדל לעבירות תעבורה
השבוע  הודיעה  מערכות  אלביט  חברת 
 Ares( ארס  שלה,  הבת  חברת  כי 
 ,)Aeroespacial e Defesa S.A
זכתה בהסכם מסגרת בהיקף כולל של כ-100 
בלתי  נשק  עמדות  לאספקת  דולר,  מיליון 
מאוישות בשם 'Remax' לצבא ברזיל. החוזה 
יהיה בתוקף לחמש השנים הקרובות.  שנחתם 
אלביט  ומנכ"ל  נשיא  מכליס,  )בוצי(  בצלאל 
מערכות אמר: "ברזיל היא שוק חשוב מאד של 
הזמנת  מקבלת  מרוצים  ואנו  מערכות  אלביט 
ברזיל,  לצבא   'Remax' לאספקת  ההמשך 
מההזמנה  הלקוח  רצון  שביעות  על  המעידה 
בביקוש  גוברת  לדרישה  עדים  אנו  הקודמת. 

העולמי לעמדות נשק בלתי מאוישות".

צרות ב'אל על' – שוב צפי לשיבושים
הודיע  על'  'אל  של  הטייסים  ועד 
מהשבוע  החל  כי  השבוע  בתחילת 
בטיסות  נוסף  שיבושים  גל  צפוי  הבא 
עם  שנחתם  ההסכם  לאחר  זאת  הסדירות, 
חריג,  בצעד  כי  טענו  בועד  החברה.  הנהלת 
כשליש  להוציא  אל-על  הנהלת  החליטה 
בחברה  והסימולטורים  הטיסה  ממדריכי 
טיסה  במדריכי  "מדובר  מאולצת.  לחופשה 
ותיקים בני 65 ומעלה, שהם הטייסים המנוסים 
והבכירים ביותר בחברה", נכתב בהודעת הועד. 
"הנהלת החברה החליטה כי שכרם של טייסים 
מהמשכורת  כבר  אחוזים  בעשרות  יקטן  אלה 
אל-על  הנהלת  של  מהלכה  תוצאת  הקרובה. 
בעלי  הטייסים  במספר  מתגברת  פגיעה  תהיה 
לביצוע  לרשותה  שיעמוד  בר-תוקף,  רישיון 

לוח הטיסות המלא". 

בית הספר למסחר יומי בשוק האמריקאי

יום חמישי ו' שבט (17 .2 .2)

הכנסה מהבית מעניינת אותך?
שכיר/אברך,

סימפל טרייד בית הספר המוביל בישראל למסחר יומי 
בשוק המניות האמריקאי, מזמין אותך ללמוד כיצד 
ניתן ליצור באמצעות שעה ביום הכנסה מהבית!

רכוש מקצוע לחיים.

הנך מוזמן לשיעור מבוא לשוק ההון

לאיתור הזדמנויות פיננסיות בשוק 
ההון ומימושם לרווחים.

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל.

" י " נ פ ל

שנכנסתי לנושא המסחר בבורסה 

מפסידים  שכולם  להזהר  לי  אמרו  כולם 

בבורסה. היום לאחר שלמדתי בסימפל טרייד הבנתי 

כיצד להגן על הכסף ולהרוויח כמעט ללא סיכון. אני 

בן 38 ויכול בבטחה לומר שאני סוחר שיכול לייצר 

הרבה כסף ללא סיכון

רובי ב.  | בוגר קורס מתחילים

היו מועילים ופוריים. מה שהיה חשוב הלימודים 
בשבילי זה היחס האישי והדגש על הצד 

המנטלי. בעסקאות עם סימפל הגעתי לרווח של 

2000 דולרים ומעלה יועץ ההשקעות מהבנק כבר 
שואל אותי מאיפה המניות שאני סוחר בהן. 

יצחק מלוב  | בוגר קורס מסחר יומי וסווינג

סניף אלעד
סניף ר"ג

כיתות לגברים בלבדלא נדרש ידע קודם!

2 מחזורי קורסים באלעד כבר סיימו בהצלחה
ובעקבות הביקוש אנו פותחים במחזור נוסף

הצטרפו להצלחה!

התשואה של חודש דצמבר של המכללה 30%  במסחר יומי, 
מסחר בשיקיפות לסטודנטים מחדר המסחר של במכללה
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PB כ' בטבת תשע"ז 18/1/17 כ' בטבת תשע"ז 418/1/17    י"ח בטבת תשע"ו 

מיליונים לנפגעי השריפות

מר כהן, יהודי מבוגר שאינו בקו הבריאות, נסע לערוך 
הוא  עמו,  וסליו  הביתה  בדרכו  פסח.  לכבוד  קניות 
הצער,  למרבה  בירושלים.  הקלה  הרכבת  בשרותי  השתמש 
כהן  ומר  יומיים  עברו  ברכבת.  סליו   3 את  שכח  כהן  מר 
החליט לפנת למשרדי הרכבת ולחפש את אבדתו. אז התברר 
כי אחד ממאבטחי הרכבת מצא את האבדה ולאחר שווידא 
כי לא מדובר בחפצים ממולכדים חלילה, העביר את הסלים 

לידי משטרת ישראל. 
למען האמת, המאבטח לא טרח להגיע לתחנת המשטרה 
שוטרים  מספר  ליד  הסלים  את  השאיר  אלא  האבדה,  עם 
בבירה.  הביטחוני  המצב  עקב  אבטחה,  בפעילות  שעסקו 
ניסיון למצוא את אותם שוטרים ו/או לברר מה עלה בגורל 

בתוהו,  עלו  המאבטח  אותם  הניח  מאז  כהן  מר  של  סליו 
אותו  יפצו  כי  ביקש  כהן  מר  היו.  כלא  נעלמו  והסלים 

ומשסורב, פנה לעזרת בית המשפט. 
בבית המשפט העיד מר כהן כי שווי המוצרים בסליו היה 
ומכשיר  סלולארי  מכשיר  גם  שם  היו  ובנוסף,   ₪ כ-1,500 
הסביר  כהן  נוספים.   ₪ כאלף  ששווים  שלו,  השמיעה 
שהכנסתו החודשית היא קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי 
שהמאבטח  טען  כהן  בלבד.   ₪  2,500 ע"ס  עומדת  והיא 
האבטחה  חברת  ולכן,  שמצא  באבדה  בטיפול  התרשל 
אחראית לפצותו. החברה טענה, כי למאבטח אין כל אחריות 
שהרי הוא נמצא שם רק כדי לסייע בהגברת הביטחון, ואין 
רק  אלא  הנוסעים,  של  בחפציהם  או  ב"סדר"  ענין  כל  לו 

בשלומם הפיזי. בנוסף טענה החברה כי המאבטח פעל כפי 
לחפש  "נזכר"  התובע  ואילו  השוטרים  לו  שנתנו  ההוראות 

את אבדתו באיחור. 
נותר  העובדתית,  בשאלה  חלוקים  היו  לא  משהצדדים 
לקבוע רק את גבולות האחריות. מצות השבת אבדה נחקקה 
גם בחוק הישראלי, אך לצערנו לא במלואה. החוק מתעלם 
את  המאבטח  משנטל  אך  להתעלם",  תוכל  "לא  מהציווי 
האבדה, הפך הוא לשומר וחייב באחריותה. הנחת הסלים ליד 
השוטרים העסוקים בפעילות אחרת, אינה מסירה מהמאבטח 
את אחריותו. מכיוון ש"המוציא מחברו עליו הראיה", וכהן 
לא הצליח להוכיח את תכולת הסלים ואת גובה נזקיו, חויבה 
החברה בפיצוי בסך קטן בלבד ובתוספת הוצאותיו של כהן.

השבת אבדה

חיים בנשק 

דו"ח מדאיג: בשנה האחרונה )2016( היה המזון האבוד 
אחרות,  במילים  טון.  מיליון   2.4 של  בהיקף  בישראל 
19.5 מיליארד ש"ח שנזרקו לפח – כך עולה מדו"ח של 
'לקט ישראל' העוסק בהצלת מזון אבוד והעברתו  ארגון 
לנזקקים. מהדו"ח עולה כי היקף המזון האבוד עומד על 

כשליש מהיקף יצור המזון בארץ.
עוד עולה, כי כמחצית מהמזון האבוד הוא מזון שניתן 
הביתי  במטבח  שנשארים  מזון  עודפי  כלומר,  להצילו. 
ניתן  לסועדים במסעדה. את המזון  הוגש  או במזון שלא 
ההצלה  בר  המזון  היקף  סך  לנזקקים.  ולהעבירו  לאסוף 

עומד על 1.2 מיליארד טון ובשווי של 8 מיליארד ש"ח.
נמוכה  המזון  הצלת  עלות  כי  טוענים  ישראל'  ב'לקט 
של  המזון  צריכת  פער  למימון  ביחס  משמעותית 
לדבריהם,  תזונתי.  ביטחון  באי  הנמצאות  האוכלוסיות 
ניתן להציל מזון בשווי של  בעלות של 810 מיליון ש"ח 

3 מיליארד ש"ח.
כי  עולה  ומהנתונים  המוסדי,  במגזר  מתמקד  הדו"ח 
המזון בר ההצלה במוסדות עמד על 214 אלף טון, ובשווי 
 64 להציל  ניתן  כי  עולה,  עוד  שקלים.  מיליארד   3.5 של 
מיליון ארוחות מבושלות בשנה בשווי של 1.1 מיליארד 

ש"ח. 
גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל, הגיב לממצאי הדו"ח: 
בכדי  האחרונה  בשנה  רבות  פעלו  המערב  "במדינות 
בעקבות  ללכת  ישראל  ממשלת  ועל  מזון,  בזבוז  לצמצם 
אובדן  דו"ח  פרסום  מאז  האחרונה,  בשנה  אלו;  מדינות 
והצלת מזון הראשון, הצליח לקט ישראל לקדם את החוק 
בקריאה  עבר  החוק  בכנסת:  מזון  עודפי  הצלת  לעידוד 
טרומית וכעת הוא ממתין בוועדת עבודה, רווחה ובריאות. 
זהו צעד אחד בכיוון הנכון, אך בכדי לקדם את הנושא, יש 
ע"י  לזה שנקבע  יעד לאומי להצלת מזון, בדומה  לקבוע 

האו"ם ואומץ ע"י הממשל האמריקני".

דו"ח על המזון האבוד בישראל 
מעלה כי בשנה האחרונה הגיע 
היקף המזון האבוד ל-2.4 מיליון 
טון, כשליש מהיקף יצור המזון 

בארץ  מהדו"ח עולה כי בעלות 
קטנה ניתן להציל היקף מזון גדול 

ולהעבירו לנזקקים

כחודשיים לאחר גל השריפות שהשחית בתים רבים ברחבי הארץ, 
הועברו מיליונים לנפגעי ההצתות שבתיהם נשרפו  על פי הנתונים, 
יותר מ-60% מהתושבים קיבלו פיצוי מלא מחברות הביטוח  היתר 

יקבלו את המגיע להם בחודש הקרוב

הישראלים זורקים לפח 
19.5 מיליארד₪

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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

ברוך ברגמן

שר האוצר משה כחלון, מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד וראש 
משרד  בכירי  את  שעבר  בשבוע  כינסו  יהב  יונה  חיפה  עיריית 
האוצר, הפנים, הביטחון, בטחון פנים, פיקוד העורף ועיריית חיפה 
לישיבת מעקב אחר הטיפול בנפגעי אירועי השריפות. ראש עיריית 
חיפה יונה יהב עדכן את שר האוצר משה כחלון כי צוותי העירייה 
נמצאים בקשר הדוק ושוטף עם המשפחות שנפגעו ומלווים אותן 

מאז השריפה.
מענק  שולם  כי  ציין  האוצר,  שר  להנחיית  ובהתאם  בנוסף 
של  כולל  בסך  שנפגעו,  לאזרחים   ₪  2,500 סך  על  התארגנות 
ששולם  ההתארגנות  מענק  כי  הבהיר  האוצר  שר   .₪ מיליון   3.6
ומחברות  רכוש  ממס  שיתקבל  פיצוי  לכל  בנוסף  הוא  לאזרחים 

הביטוח בעתיד, וללא כל קיזוז.
הממונה על רשות שוק ההון דורית סלינגר ומנהל קרן מס רכוש 
פיצוי  כי מעל ל60% מהתושבים קיבלו בפועל  אמיר דהן עדכנו 
הנזקים  בגין  רכוש  ממס  או  הביטוח  מחברות  מקדמות  או  מלא 
שנגרמו להם. עד סוף החודש הבא צפויים הצוותים המקצועיים 
מכלל  לכ-80%  הפיצויים  תשלומי  ואת  הטיפול  את  להשלים 

הנפגעים.
עבור תושבים שבתיהם נהרסו באופן שאינו ראוי למגורים נמצא 

פתרון דיור חלופי ושולמו להם דמי שכירות. נציגי פיקוד העורף 
האפשרות  תינתן  בניה  היתר  לקבלת  שיפנו  לתושבים  כי  עדכנו 
לבחור האם למגן את ביתם או להשיב את המבנה לקדמותו ולחסוך 

את העלויות הנוספות הכרוכות במיגון.
עוד סוכם בישיבה כי ייערך מעקב אחר שיקום הוואדיות הגינות 
משה  האוצר  שר  ספר.  ובתי  גנים  בהם  הציבור  ומבני  העירוניות 
כחלון הדגיש כי "משרד האוצר ימשיך להוביל את הטיפול בנושא 
בשיתוף פעולה עם שאר הגורמים המקצועיים. אנחנו לא מורידים 
את הרגל מהגז עד שיסתיים הטיפול בתושבים וישוקמו השטחים 

הציבוריים".

חיים בנשק

האם בקרוב מחירי הטסט בישראל צפויים לרדת? ככל שהדבר 
בהודעה  חיובית.  התשובה  כץ,  ישראל  התחבורה  בשר  תלוי 
ישראל  "מדינת  כי  כץ  כתב  שעבר,  השבוע  בסוף  שפרסם 
נהנתה השנה מהכנסות שיא ממיסי רכב ישירים ועקיפים, דבר 
שהביא לעודפים גדולים בתקציב המדינה. פניתי אל שר האוצר 
להפחית משמעותית את תשלום אגרת הרישוי השנתית לרכב, 
שהוא חריג ביחס למה שמקובל בעולם. הצדק חייב להיעשות".
מ-40  למעלה  החולפת  בשנה  הרוויחה  המדינה  כי  נציין, 

מיליארד ש"ח מהמסים ששולמו על כלי רכב, מס קנייה, מס 
דלק, אגרות רישוי ומס על רכבי חברה. רק כדי לסבר את האוזן, 
על הדלק עצמו שילמו אזרחי ישראל למדינה 18 מיליארד ש"ח. 
עוד יצוין, כי במרכז המחקר של הכנסת הוציאו לא מזמן דו"ח 

המראה כי אגרת הרכב בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.
נהגים רבים בישראל מתקוממים על המסים הישירים והעקיפים 
וטוענים כי אמנם מדובר במיסוי מוצדק שמטרתו להפחית את 
מספר כלי הרכב הפרטיים על הכביש, אך כל עוד אין פתרונות 

של תחבורה ציבורית הולמת לאזרחים – זהו עוול.

מס דלק - 18 מיליארד שקל
האם מחירי ה'טסט' הגבוהים בישראל בדרך להוזלה? מבחינת שר התחבורה 

ישראל כץ "הצדק צריך להיעשות" - וכעת ההחלטה בידיו של שר האוצר 
משה כחלון ● אזרחי ישראל שילמו בשנה החולפת 40 מיליארד ש"ח 

ממסים ישירים ועקיפים מבעלי הרכב

מנזקי השריפה בחיפה          )צילום: גילי יערי, פלאש 90(



סדנת כלכלת משפחה בשיתוף מרכז הכוון וארגון מסילה

במרכז להכוון תעסוקתי רח' הירדן 31, בני ברק, ותכלול חמישה מפגשים, 
<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

הסדנה תתקיים:

רוצה ללמוד לנהל את כלכלת הבית?

 סדנה לגברים בימי שלישי בערב, סדנה לנשים בימי רביעי בבוקר.

בסדנה נלמד ונקבל כלים לשיפור אורח חיים כלכלי בנושאים הבאים:
  הוצאות מול הכנסות, בניית תקציב בדרך לשינוי  מודעות לכלכלת משפחה 
הגדלת הכנסות  התמודדות כלכלית עם הלוואות/חובות/צרכנות נבונה  מיפוי כלכלי

לשלם וועד הבית 

₪ 150
וףףף!!

דח

ב קו לדוד!!
01/02/17ר

בני ברק

לא לשכוח!



 כ' בטבת תשע"ז 618/1/17

קצרצרים

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 

מרססים לחות
סדרת  את  מרחיבה  פישר  ד"ר 
לטיפול   EFFECTIVE CARE
של  סדרה  ומשיקה  עור  ביובש 
 SPRAY & בתרסיס  גוף  תחליבי 
DRESS – מרססים ומיד מתלבשים 
שימוש  מאפשרים  התכשירים   –

הסדרה  מהירה.  וספיגה  קלה  למריחה  ונוח,  קל  מהיר, 
ומגורה  יבש  במיוחד,  יבש  עור:  סוגי  למגוון  טיפול  מעניקה 
ייחודית  בטכנולוגיה  מיוצרת  הסדרה  רגיש.   עור  ולבעלי 
ומתקדמת מסוגה )BOV(, המאפשרת התזה רציפה קלה, 
בלבד,  אוויר  ידי  על  מעלות(   360( זווית  בכל  ומהירה  נוחה 
ליחידה:  מומלץ  מחיר  מתלקח(.  בישול  )גז  בוטאן  גז  ללא 

34.90 ₪ מחיר היכרות: 29.90 ₪  תכולה: 300 מ"ל

לכבס בלי להפריד 
מקסימה  סנו:  מבית  נוסף  מנצח  כביסה  מוצר 
צורך  ללא  צבעונית  לכביסה  כביסה  ג'ל 
ג'ל כביסה  בין הבגדים. סנו מקסימה  להפריד 
Mix & Wash, הינו בעל טכנולוגיה חדשנית 
מתאים  לבגד,  מבגד  צבעים  מעבר  המונעת 

כתמים  מסיר  הכבסים.  סוגי  ולכל  הכביסה  מכונות  לכל 
לשלב  ניתן  קרים.  במים  גם   - הטמפרטורות  בכל  ולכלוך 
לשלב  מומלץ  )לא  וכהים  בהירים  שונים,  בצבעים  בגדים 
 Mix & Wash בגדים לבנים(. את סנו מקסימה ג'ל כביסה

ניתן להשיג באריזת 3 ליטר.

רעננות לכל היום
מותג הטיפוח Crêma מציג את סדרת 
הדאודורנטים בניחוח האהוב: דאודורנט 
 shower-ה רכיב  crema מאסק, עם 
תחושת  המעניק    freshness 24h
היום.   כל  לאורך  מקלחת  של  רעננות 
מגיעים   crèma של  הדאודורנטים 

הדאודורנטים  כל  וסטיק.  רולאון  ספריי,  סוגים:  בשלושה 
ל-  זיעה  ריחות  ומונעים  אנטיפרספירנטיים  הינם  בסדרה 
סדרת  העור.  וטיפוח  להרגעה   E ויטמין  מכילים  שעות,   24
נוספים  אהובים  בניחוחות  מגיעה  החדשה  הדאודורנטים 

מעולם תחליבי הרחצה: קלאסי, דבש ואורכידאה.

בישום עוצמתי   
המובילה  הישראלית  החברה  סנו,  חברת 
בישראל  הכביסה  מרככי  קטגוריית  את 
מקסימה,  סנו  סדרת  עם   2016 לשנת 
ממשיכה לחדש ומשיקה את סנו מקסימה 
כביסה  מרככי  סדרת   ,inspirations
בהשראת ניחוחות המעוררים את החושים 
זמן.  לאורך  הנשאר  עוצמתי  בבישום 

עוצמתי  בבישום  כביסה  מרככי  מציעה  החדשה  הסדרה 
מומחי  ידי  על  פותחו  אשר  חדשים  ניחוחות  שני  וכוללת 
של  מפנק  ניחוח  בהשראת   soft silk בינלאומיים:  בישום 
 Blue Blossom -פריחת השקד, רוח אביבית ומשי מלטף ו
בהשראת ניחוח מרענן של בריזת בוקר, מים קרירים ופרחי 
מרוכז  סופר  מקסימה  סנו  הכביסה  מרכך  כחולים.  אביב 

מגיע באריזת ליטר המספיקה לעד 40 כביסות.

מחזיר לכלים את הברק
מקציף,  כלים  לניקוי  נוזל  ספארק  סנו 
וביסודיות  במהירות  שומנים  מסיר 
ומבריק את הכלים. כמות קטנה של סנו 
ספארק על ספוגית לחה מספיק לכמות 
גדולה של כלים מלוכלכים. נוזל הכלים 

לבעלי  מתאים  והוא  דרמטולוגית  נבדק  ספארק  סנו  של 
עור רגיש. ניתן להשיג בארבעה ריחות נעימים לבחירתכם: 
מרענן,  לימון  ניחוח  צהוב-  ניקיון,  של  קלאסי  ניחוח  ירוק- 
סגול- ניחוח לבנדר, ורוד- ניחוח פריחת השקד. סנו ספארק 
העדה  בד"ץ  באישור  השנה  ימות  בכל  לשימוש  מאושר 
החרדית ניתן להשיג בבקבוק 700 מ"ל, בבקבוק 1 ליטר עם 

משאבה נוחה לשימוש ובבקבוק חסכוני 1.5 ליטר.

בישום שנשאר לאורך זמן
של  ריח  עלינו:  גדולה  השפעה  יש  לריחות 
טוב  וריח  האווירה,  את  משנה  טוב  בושם 
ונח.  נעים  להרגיש  לנו  לגרום  יוכל  בבית 
כדי לשמור על ריח טוב בארון הבגדים, סנו 
עם  והאריגים  הבגדים  מבשם  את  מציגה 
זמן. המוצר  אפקט הבישום שנשאר לאורך 

החדש, הינו עוד מוצר מנצח מבית סנו המשתייך לקטגוריית 
הוא  ואריגים,  בגדים  מבשם  מקסימה  לכביסה.  עזר  מוצרי 
בעל מיקרו-קפסולות זעירות לאפקט בישום שנשאר לאורך 
על  ישירות  להתיז  מומלץ  מושלמת,  תוצאה  לקבלת  זמן. 
הבגדים, מצעים, וילונות, כריות ואריגים אחרים. ניתן להשיג 

Fresh cotton, Soft בניחוחות

מנקה ומחטא טוב יותר
שאתם  שברגע  הזו  התופעה  את  מכירים 
לפני  ועוד  משטח  על  אקונומיקה  שופכים 
שהספקתם להניח את  הבקבוק, הנוזל כבר 
מאוד  לכם  כדאי  אז  הניקוז?  בחור  נעלם 
להכיר את "סנו ז'אוול אקונומיקה סמיכה" עם 
במרקם  מעולים,  וחיטוי  ניקוי  הלבנה,  כושר 

אקונומיקה  ז'אוול  סנו  לשימוש.  יותר  שנוח  וצמיגי  סמיך 
סמיכה מכיל חומר פעיל  מרוכז המשמיד חיידקים, וירוסים, 
הנוזל  בזכות  יסודי.  לניקוי  שומנים  וממיס  ועובש  פטריות 
ניתן  אנכיים.  משטחים  לניקוי  במיוחד  יעיל  המוצר  הסמיך, 

להשיג באריזות של 1 , 2  ו-4 ליטרים.

לכביסה רכה ומבושמת
ומייבש  כאן,  כבר  החורף  עונת 
למייבש  הניקיון  ומוצרי  הכביסה 
חוזרים לקדמת מדף מוצרי הכביסה. 
מוצר  הינו  למייבש,  מקסימה  סנו 
בכביסה  למעוניינים  בדיוק  המתאים 
מקסימה  סנו  את  ומבושמת.  רכה 
למייבש מרססים ישירות על הבגדים, 

וריחנית.  ונהנים מכביסה רכה  לקראת סוף פעולת הייבוש 
לסנו מקסימה למייבש 4 ניחוחות תואמים למרככי הכביסה 
להשגת  ולבנדר.  מאסק  פרש,  אולטרא  סנסיטיב,  סנו:  של 
אפקט בישום מקסימלי של הכביסה, מומלץ גם לרסס לתוך 

ארון הבגדים, או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה.

צבעי חורף מחממים
מושפע  החדשה  בתפיסתו  הבית  עיצוב 
רבות מאופנת הבגדים וזו קשורה באופן 
מחמם,  חורפי  עיצוב  לעונתיות.  הדוק 
באווירה  בבית  להתכרבל  אותנו  מזמין 
נכונים  לגוונים  למעבר  הזמן  זה  חמה, 
חמים  ואבזור  ומחמם  מנחם  טקסטיל 
על  בירוק  מאופיין  הזה  החורף  ונעים. 
למיניהם  חאקי  זית,  ירוקי  הכהים,  גווניו 

ונוכל להוסיף לרשימה את ירוקי העד הרוויים והעזים. הירוק 
בשפת  שנקרא  ומעושן  עמוק  ירוק  ספק  ללא  הוא  השולט 
העיצוב ירוק - "GENTELMAN'S CLUB". במניפת נירלט 
חרדליים  צהובים  עם  מושלם  באופן  יתקבל   NTC096
 ,0864 או   0927 נירלט   COLOR IS ממניפת   מעושנים 
רווי  יותר  קצת  כחול  או   0501 ומסתוריים  כהים  כחולים 
0592 ואפורים בנגיעה חומה ממניפת האפורים של נירלט 
NGY081. השחורEXTRA BLACK   כפי שנבחר לצבע 
השנה היה ועודנו עוצמתי מאד, תואם את תחושת הכבדות 
בגווניי  חיים  ויפיחו  היטב  ישתלבו  אלו  כל  החורף.  של 
ומתאימים  נכונים  הנראים  והשלכת  הקפה  גווני  האדמה, 

לחורף שלנו. למוקד נירלט: 1700-500-004

מקרר 4 דלתות 
המלא  המקרר  ממוצע  חרדי  בית  בכל 
משפחה  המטבח.  של  הלב  הוא  טוב  בכל 
גדול  למקרר  זקוקה  ואיכותית  גדולה 
 ,Blomberg יבואנית  ראלקו,  ואיכותי. 
מציעה מקררים מהודרים ואמינים באיכות 
שבת  פתרונות  כולל  תקדים,  חסרת 
מקררי  ועיצובים.  גדלים  במגוון  למהדרין, 

פנימית  חלוקה  ומהודר,  יוקרתי  מעיצוב  נהנים  בלומברג 
נוחה ויעילה, תפעול נוח ואמין, לוח בקרה דיגיטלי לשמירה 
על טמפרטורות קירור נאותה. כעת מציעה בלומברג מקרר 
מכל  החרדית  למשפחה  המתאים   KQD1251X דלתות   4

בחינה ונהנה משלל טכנולוגיות מתקדמות.

חדש: סמארטפון במחסני חשמל
בענף  'עסקן'  שמובילה  המהפכה 
הסמארטפונים הכשרים נמשכת, וכעת 
סמסונג  של  חכם  טלפון  לרכוש  ניתן 
של  הייחודיות  בפלטפורמות  מסונן 
רשת  של  נבחרים  בסניפים  גם  עסקן 
הסמארטפונים  מגוון  חשמל'.  'מחסני 
המכשירים  הינם  עסקן  של  הכשרים 
באחריות  הנמצאים  היחידים  הכשרים 

מגוון המכשירים  היבואן הרשמי. בעסקן תוכלו למצוא את 
של סמסונג החל מ-799 ₪ לטלפון. הדגמים תומכי עסקן, 
במוקד   ,Askan.co.il באתר  לרכישה  מידי  באופן  זמינים 
'מחסני  רשת  נבחרים  ובסניפים   02-9404050 הטלפוני 
62, גבעת  וכנפי נשרים  חשמל' – מבצע קדש 56 בני ברק 

שאול ירושלים.

מגיע לראות טוב יותר
מבית  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי 
האשראי  כרטיסי  חברת  ישראכרט, 
גם  נהנים  החרדי,  למגזר  המובילה 

החודש ממגוון הטבות ייחודיות ומשתלמות בנוסף להטבות 
של  הצריכה  והרגלי  החיים  לאורח  המותאמות  הקבועות, 
אופטיקה  הגילאים.  ולכל  תחומים  במגוון  החרדי  הציבור 
שמש  משקפי  של  ומכירה  בהתאמה  טלמור  שמתמחה 
לחברי  מציעה  הלקוח,  לדרישות  בהתאם  ראיה  ומשקפי 
2 זוגות   ₪ - 99 התכנית הטבה בלעדית -  זוג משקפיים ב 
חיוב  במעמד  הנחה   5% ובנוסף   ₪  -  170 ב  משקפיים 
43 בני ברק, -03 ולהזמנות: רבי עקיבא  החשבון. לפרטים 

.570-2231

קונים ב-200 ש"ח ומשלמים רק 100 
מיוחד   winter sale-ב יוצאת  קידס  קדס 
קונים  חדשים:  ולמצטרפים  מועדון  לחברי 
שבמבצע  נבחרים  דגמים  ממגוון  שקל  ב-200 
מקולקציית הסתיו והחורף ומשלמים 100 שקל 
בלבד! קולקציית החורף לבנים ולבנות ברשת 
האיכותיתkeds kids  כוללת חולצות, מכנסים, 
רחב  ומגוון  מעילים  סריגים,  שמלות,  חצאיות, 
של פריטים ליום-יום ופריטים חגיגיים לשבתות 
 MUST ושמחות. ברשת ניתן למצוא את קבוצת
KEDS – בגדים שחייבים להיות לכל ילד ובכל 
המבצע  לתינוקות.   new born ומארזי  ארון 

בתוקף עד יום שלישי ד' שבט תשע"ז )31.1.17( או עד גמר 
המלאי. בכפוף לתקנון.

 "GO תנובה"
תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל, 
לעוסקים  מסוגו  ראשון  מוצר  משיקה 
חלב  משקה   ,GO תנובה  בספורט: 
וקפה,  וניל  בטעמים  בחלבון  מועשר 
שניתן לצרוך בקלות "על הדרך" וללא 
 GO תנובה  לבית.  מחוץ  גם  כפית, 

 ,whey מסוג  בחלבון  המועשר  היחיד  החלב  משקה  הינו 
פעילות  לאחר  השריר  ובניית  להתאוששות  ביותר  היעיל 
גרם   16.75 ומכיל  מ"ל   250 בבקבוק  מגיע  המוצר  גופנית. 
whey, כמות הגבוהה  חלבון, מתוכם 64% חלבונים מסוג 
כיום  הקיימים  בחלבונים  המועשרים  החלב  מוצרי  משאר 
המשקה  את  לצרוך  מאפשרת  הבקבוק  אריזת  בשוק.  
בקלות מיד לאחר האימון ובכך לנצל את חלון ההזדמנויות 
הקצר הסמוך לאימון, לתיקון נזקי השרירים, להרוויית הגוף 
לארוחה.   ההגעה  עד  הנדרשת,  האנרגיה  רמת  ולהעלאת 

מחיר מרבי מומלץ לצרכן של 5.80 ₪

חלב מועשר בבקבוק 
אלה  בימים  משיקה  יטבתה 
לראשונה, חלב מועשר בבקבוק, 
בכשרות בד"צ מהדרין. במסגרת 
- חלב  4 מוצרים  יושקו  ההשקה 
 ,2% מועשר  חלב   ,3% מועשר 

כידוע, חלב  וחלב דל לקטוז מועשר 2%.  חלב מועשר 1% 
הכל  ומעל   D ובוויטמין  בסידן  מועשר   – יטבתה  מועשר 
מועשר בטעם מצוין. חלב מועשר יטבתה הוא נכס תזונתי 
סידן   - של  שילוב  ומכיל  כוס,  בכל  ומינרלים  ויטמינים  של 
בד"ץ  של  מהודרת  בכשרות  למהדרין  כשר   .D וויטמין 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

אריזה משפחתית וחסכונית 
אפשר  כריכים  כמה  פעם  חשבתם 
להכין מאריזת עמק 600 גרם? או באיזה 
 600  – מ  שהוכנה  פיצה  תהיה  אורך 
הגבינות  מותג   - עמק  עמק?  גבינת  גרם 
הצהובות המוביל בישראל מבית תנובה, 
באריזה  שומן,   28% עמק  גבינת  מציג 
גרם!   600 של  וחסכונית  משפחתית 

600 גרם, היא  בכשרות בד"צ העדה החרדית. גבינת עמק 
בשורה אמתית לצרכנים ומהווה הזדמנות מיוחדת ליהנות 
מהטעם הנפלא של גבינת עמק, במחיר משתלם במיוחד. 
'עמק' ידועה ביתרונותיה ובערכיה התזונתיים - היא עשירה 
בחלבון, בסידן ובוויטמין B12. גבינת עמק מיוצרת במחלבת 
יוסף החדשה. האריזה המשפחתית מצטרפת לסדרת  תל 
גבינות עמק המיוצרת בכשרות ועדת מהדרין תנובה ובד"ץ 

העדה החרדית.

בשורה לחולי פסוריאזיס
אגודת  הקמת  על  הידיעה  התקבלה  מרובה  רוח  בקורת 
'שמש ומגן' המרכזת ומנגישה לראשונה ובאופן בלעדי את 
לשהייה  ולנזקקים  פסוריאזיס  לחולי  הנצרכים  השירותים 
ולמרות  רבים,  חולים  של  הימצאותם  למרות  המלח.  בים 
שרק שהייה בים המלח אכן משפיעה לטובה על המחלה, 
מהודר  והכשר  צניעות  מבחינת  מתאימה  תשתית  היעדר 
מנעה לחלוטין מחולה המקפיד על ההלכה, להירפא. עתה, 
לאחר משא ומתן ארוך ובחינת הפרטים כולם אגודת שמש 
החולים  לטובת  מגישה  ועסקנים  רבנים  של  בעידודם  ומגן 
רצופים  לילות   10 של  במחזור  המלח  בים  שלם  מלון  בית 

פי הנחיות משרד  ועל  שמזכים בהחזרים מקופות החולים 
הבריאות. אם אתם חולים או מכירים חולה במחלות הנ"ל, 
בטלפון  ומגן'  'שמש  לאגודת  ישרות  לפנות  מוזמנים  אתם 

psor.h2016@gmail.com 077-5518143 או במייל

סניף 'אייר קפה' מהדרין 
קפה'  'אייר  סניף 
למהדרין  כשר  ברעננה 
חתם  חוג  בהשגחת 
סופר פ"ת. במקום ניתן 
פרטיים  אירועים  לקיים 
שף.  מנות  עם  חגיגיים, 
הסניף  מציע  כן  כמו 
אווי'.  'טייק  שירותי  גם 

הסניף כולל בולנז'רי ייחודי, אשר יציע מגוון רחב של דברי 
מאפה טריים הנאפים במקום על טהרת הבריאות. אייר קפה 
מציעה לחמים בטעמים שונים, בעבודת יד הנאפים בתנורי 
וטבעיים. אייר קפה מציעה גם  ובחומרי גלם איכותיים  אבן 
תמצאו  שלא  טעימות  ומנות  קפה  של  רחב  מגוון  מאפים, 
"תחום  קפה:  אייר  של  הבעלים  עומר,  אחרים.  במקומות 
המסעדות בישראל, הגיע גם למגזר הדתי והחרדי שאין לו 
מענה בכשרות מהדרין, על כן החלטנו להרים את הכפפה 
חווית  המחפש  והחרדי  הדת  למגזר  המיועד  סניף  ולפתוח 
לאירועים".  שמתאים  תפריט  בתוכו  ומשלב  וקפה,  אוכל 

הסניף ברעננה מצטרף לאייר קפה באיירפורט סיטי.

מוזמנים לארוחה משפחתית 
וגם  בשבת, 
של  יום  בסתם 
כמו  אין  חול, 
עם  לשבת 
סביב  המשפחה 
שולחן עמוס בכל 
מכם  למי  טוב, 
השבת  ששולחן 
כבר צר מלהכיל, 

למי שרק נישא וזקוק לשולחן מטבח קטן, אבל כזה שניתן 
להתחדש  רוצה  שפשוט  ולמי  אורחים,  כשבאים  לפתוח 
בשולחן מעוצב במחיר משתלם, לאיקאה יש מגוון פתרונות, 
נוחים וייחודיים. רשימת הסניפים:  נתניה:  רח' גיבורי ישראל 
1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק 
)דרך  ישראל  תפוצות  רחוב  אתא:  קריית  פלמחים.  כביש 

חיפה 52 קריית אתא(

משפחתית במחיר צעצוע 
מבצע מיוחד לשבוע ימים 
הרכב  מכירת  סניפי  בכל 
הארץ:  ברחבי  אלדן  של 
מכוניות  של  עצום  מגוון 
במחירים  משפחתיות 
החל  תקדים,  חסרי 
ימי  שקלים.  מ-25,000 
בכל  מתקיימים  המכירות 
מיום  החל  אלדן  סניפי 

שלישי י"ב טבת ועד יום שלישי י"ט טבת תשע"ז )-10.1.17
17.1.17(. הרוכשים בימים אלו יוכלו ליהנות ממגוון עצום של 
דגמים, הצעות אטרקטיביות של עד 100% מימון ופתרונות 

טרייד-אין למגוון רחב של מכוניות.

בקשות למענקים 
כמדי שנה מפרסמת מועצת 
הפיס לתרבות ולאמנות קול 

קורא להגשת בקשות למענקים בהתאם לתכנית העבודה 
ניו  וידאו,  הבמה,  אמנויות  בתחומי   ,2017 לשנת  שגובשה 
המיזמים  בין  ועוד.  שירה  ספרות,  חזותית,  אמנות  מדיה, 
מהחברה  לאמנים  ותערוכות  קטלוגים  השנה:  החדשים 
החרדית והרצת הצגות תיאטרון של יוצרים דתיים וחרדים. 
הגשת הבקשות למענקים באופן מקוון בלבד תחל בתאריך 
10 בינואר 2017 ותסתיים בתאריך 31 בינואר 2017 באתר 
אלה  לצד  ולאמנות.  לתרבות  הפיס  ומועצת  הפיס  מפעל 
אמנים  לשהות  בתכניות  לתמיכה  בקשות  להגיש  ניתן 
 - )חדש(  חדשים  יוצרים  תרבות  גופי  עידוד  וכן  )רזידנסי(, 
תמיכה בגופי תרבות חדשים הפועלים בפריפריה )חברתית 
קיימים  פערים  בצמצום  לסייע  במטרה  גיאוגרפית(,  או 
חיי  העשרת   ולשם  לפריפריה  ואמנות  תרבות  בהנגשת 
מלניק,  דולין  איכותית.  אמנותית  לעשייה  וקירובה  הקהילה 
אומרת:  הפיס,  מפעל  של  והאמנות  התרבות  אגף  מנהלת 
יריעה  השנה  מציעה  ולאמנות  לתרבות  הפיס  "מועצת 
רחבה ומגוון גדול של תחומים לתמיכה. אנו שואפים לתמוך 
בתחומים שאינם זוכים לתמיכה, ובכך להוות גורם משלים 
  2017 לתמיכה הממסדית".  במסגרת הקול הקורא לשנת 
מוזמן הציבור להגיש בקשות לתמיכה בשורה של תחומים 
באתר  ולאמנות  לתרבות  הפיס  מועצת  ידי  על  שהוגדרו 

.www.pais.co.il :מפעל הפיס

טמפו משיקה בירה חדשה מבית 
 SLOWBREW גולדסטאר": גולדסטאר"

המיוצרת בתהליך תסיסה 
איטי  וממושך המאפשר 

מיצוי מלא של הלתת 
והכשות ומוביל ליצירת 
בירה בעלת עומק, איזון 

ונוכחות עוצמתית. הבירה 
הינה בירת לאגר כהה 

חזקה עם 10% אלכוהול

חברת אשבל והשפית עינת מזור משיקים 
תערובות 'כרגיל' לאפיית עוגות ללא גלוטן: עוגת 

שוקולד עסיסית 
ועוגת וניל עדינה, 

אינה מכילה חלב, 
אגוזים וחומרים 

משמרים. כשרות: 
בד"ץ למהדרין של 

הגר"א רובין.  מחיר: 
₪ 19.90

בימים אלו במבה מחזירה את המהדורות 
הכי אהובות מהשנים האחרונות למדף 

ואנחנו יכולים ליהנות מחוויית במבה אחת 
גדולה: במבה בומבה, במבה 

פונץ' בננה, במבה עגולה, 
במבה נוגט, במבה חלבה, 

במבה מתוקה, וכמובן – 
הבמבה הקלאסית. המהלך 

יבוא לידי ביטוי בקמפיין 
בנקודות המכירה

אחלה של שטראוס מרחיבה את סדרת טעמי השוק ולראשונה 
משיקה סלטי ירקות באריזות 200 גרם בטעמים ביתיים במיוחד: 

סלט קישואים עם בצל וביצים קשות, סלט פלפלים חריף 
מפלפלים אדומים קלויים ומפלפל חלפיניו חריף מטוגן וסלט 

מנגולד עם 
גרגירי חומוס 

ופלפלים 
קלויים פיקנטי. 

כשרות:  
שארית ישראל

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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רשת הום סנטר מציעה מתלים שגם 
מבטיחים  וגם  המגבות  את  מחממים 
שנצא מהאמבט לחוויית ספא ביתית. 
שלושה  של  מתלים  בקולקציה 
אפשרות  כולל  שלבים,  וארבעה 

להוספת מדף עליון

עכשיו  הקלאסי  הזיכרון  משחק 
דיגיטלית  בגרסה  ישראלי  בפיתוח 
טריוויה  מדומה,  מציאות  בשילוב 
Brand It Media- ומסרים חינוכיים. 

BIM מחיר: 129 ₪ כולל משלוח
 www.bimbox.co.il :להשיג ב

"בית הבד  Olea essence מבית של 
מארז   -  RELAX:מציג הגולן"  של 
טיפוח טבעי על בסיס פרי הזית הכולל 
חמאת גוף מועשרת, קרם ידיים וקרם 

רגליים. מחיר: 331 ₪ 

את  מציגה  לזורגן  עדה  חברת 
במיוחד  שמתאים  העמיד  הליפגלוס 
ייחודית,   נוסחה  בעל  לישראליות, 
גוונים  ב-15  מגיע  וקליל,  נוזלי  מרקם 

שונים. מחיר: 125 ₪ 

מותג הלק האמריקאי CND מחזק את 
סדרת  את  ומציג  בישראל  פעילותו 
הלק הצעירה והזולה יותר של המותג 
גוונים  ב-80   Creative Play  -
וטקסטורות.  גימורים  וב-10  תוססים 

מחיר: 30 ₪ 

שפתון   Matt It להציג:  גאה  קרליין 
שקוף המעניק מרקם מאט וחלק לכל 
מחיר  הוא  באשר  מבריק  צבע  שפתון 

מומלץ : 74.90 ₪ 

קמיל  סדרת  את  מרחיב  פישר  ד"ר 
קרם   BABY LOTION את  ומשיק  בלו 
בשמירה  המסייע  לתינוק,  טיפולי  גוף 
מחיר   ₪  29.9 מחיר:  העור.  לחות  על 
היכרות: 19.90₪ בינואר בסופר פארם 

חברת האיפור SACARA גאה להשיק: 
לריסים  פריימר   -LASH PRIMER
וברורים.  רכים  מעוגלים,  עבים, 
הקוסם הפרטי שלך לריסים מעוצבים 

בקפידה. מחיר לצרכן: 14.90 ₪

סודהסטרים  השקיות:  לחוק  בהמשך 
מעניקה ללקוחותיה שקיות אקולוגיות 
 PIP ההולנדי  והמותג  פעמיות  רב 
STUDIO מציג תיק רב-פעמי לקניות

לחם  בבית  התבלינים"  דרך  "חוות 
טיפוח  מארזי   -  MIX מציגה:  הגלילית 
מארזים  סוגי  ארבעה   - חליטות   &
המותג  של  טיפוח  מוצרי  המשלבים 

Lavido וחליטות במגוון טעמים

שוקולד שמרלינג'ס משיקים: 
"רוזמרי" בטעם קרמל עם מלח ים, 
שוקולד חלב שווייצרי מעולה היוצר 

טוויסט מעניין של מתוק ומלוח ביחד. 
בהשגחת 

בד"צ 
ציריך

חדשים:  משחקים  מציגה  קודקוד 
משחק  צעיר'-  ברצף  'מה  משחק 
פופיט   ₪  79 עלות:  וחוויות.  חיות  מלא 
בערכות  פלאים  שחולל  החימר   -
הפעילות לילדים- מחיר: 30 ₪ ומעלה. 

ועוד משחקים לכל גיל

ויסוצקי משיק קולקציה  בית התה של 
כלים  סדרת  של  במיוחד  לבבית 
 ₪ 39 מעוטרים. טווח מחירים: החל מ 
ועד 300 ₪. ניתן להשיג בבית התה של 

ויסוצקי בת"א

מקוריות  מרקיות  נעמן מציעה לחורף 
מרקיה   – גדלים  בשני  דלעת  בצורת 
מחירים:  אישיות.  ומרקיות  גדולה 
 - מכסה  עם  אישית   ₪  24.9  - אישית 

39.9 ₪ מרכזית - 75 ₪ עד 31.01.17

קרם  את  לישראל  מביאה   HG חברת 
 Silver  - המבריק  הפתרון  עם  הפלא 
Shine Cream, בעל נוסחה חדשנית 
להברקת כלי כסף ללא מאמץ. מחיר: 

39.90 ₪ להשיג בחנויות לחומרי בניין

חווית  את  משדרגת  פלסטיק  כתר 
לאירוח  סטים  מגוון  ומציעה  האירוח 
ספסל  ובחצר.   בבית  חמימה  לאוירה 
ושומר  לנעילה  ניתן  פטיו,  דגם  אחסון 
ומאווררת.  יבשה  שלו  התכולה  על 

מחיר: 320 ₪ 

 CHARLES והתיקים  הנעליים  מותג 
פריטי  כל  על  חם  במבצע   & KEITH
הנחה.   50% עד  בחנות  החורף 
מגפונים  ליין  כוללת  הקולקציה 

טרנדיים במיוחד לחורף

הום  ברשת  מציעים  הקרירה  לעונה 
תנור  חדשים:  חום  מפזרי  מגוון  סנטר 
 ₪  499.90– היקפי  קרמי  חום  מפזר   /
מפזר חום אישי קרמי  צבעוני - 159.90 
וקומפקטי  לבן  מרובע  חום  מפזר   ₪

₪ 239.90–

משיק   YON-KA PARIS הטיפוח  מותג 
אייג' מפנק לאישה  מארז טיפוח אנטי 
חדשני,  פרוביוטי  לחות  קרם  הכולל 
מיוחד  מחיר  ידיים.   וקרם  פנים  חלב 

למארז: 699 ₪ לבירור: 09-7456220

  מותג המזון "מעולה" המציע מגוון עצום 
של מוצרי מזון באיכות גבוהה  , בטעם 

משובח ובכשרות מהודרת של הבד"צ,  
מוצר  מציע 
שקדי  חדש: 
 400 מרק 
גרם באריזה 
ת  ד מ ו ע
ה  ח ו נ ה

להגשה

מסתבר שכדי 
ליהנות מקפה 

איכותי עם 100% 
פולי קפה מברזיל, 

לא צריך ללכת 
רחוק. 'קפה עלית' 

מציגים: קפה 
ברזילאי בהכשר 

בד"צ העדה 
החרדית

.
 

אלפי
משקפיים
בחינם!

בסניפים: ירושלים, בני ברק ובית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

דגמים
מעל אלף

בחמישה
שקלים

1599-555-280

הזוכים מוזמנים לסניף 280 הקרוב אליהם,החל מכ"ד שבט (20.02.17),
על מנת לקבל את המסגרת שעצבו - במתנה!

הזוכים מוזמנים לסניף 280 הקרוב אליהם,
לבחירת משקפי שמש, מתנה על עיצוב יצירתי

מותג          , רשת 280 וצוות השופטים מודים
לאלפי המשתתפים בתחרות. ניפגש בפעם הבאה!

3 השרטוטים הזוכים שנבחרו לייצור

על פי המלצת השופטים,
פרס לעיצוב יצירתי יוענק ל-5 היצירות:

אפרת יעקובוף

עדינה אונגר יהושע דיין

פייגא אפשטיין חני רשף

A
din

a

A
din

a

Adina

adina3109@gmail.com

יעל רוטנברג
יעל רוטנברגנועה לביובאהובי קליין

בתחרות ראשונה מסוגה: 
A&R בואו לעצב את המסגרת עם רשת 280 ומותג

 הזוכים!



האגף
לשירותים חברתיים

ערב יחודי
לנשות השכונה

נשים יקרות, שכונת פרדס כץ, וקריית הרצוג

מאכלים בריאים ומזיקים,  פענוח של בדיקות דם, שמירה
ותחזוקת הגוף ועוד הרבה "טיפים"...

הרצאה מרתקת בנושא בריאות

מפיו של  הרב יחזקאל אסחייק
מחבר הספרים: "חיים ללא עישון"  "חיים בריאים כהלכה"

הערב יתקיים אי"ה 
בתאריך: יום שלישי, כ"ו בטבת ה'תשע"ז (24/1/17),

בשעה 20:00, נא לדייק!
במוקד הקהילתי: רח' הרב משולם ראט 5, בני-ברק.

עלות למשתתפת: 10 ₪.

לפרטים:
ת. כהן: 052-7158586

המחלקה לעבודה
סוציאלית קהילתית

והן מזמינות אתכן, 
לערב של חשיבה משותפת וחיזוק הדדי

שיתקיים בעז"ה ביום רביעי, כ"ז בטבת תשע"ז
בשעה 19:45 במפעל הפיס משואות 

רח׳ ירושלים 1, בני ברק.

בתוכנית: 

מנחה: הגב׳ ל. לנדא | בר חלבי עשיר | שי לכל משתתפת | לפרטים: 052-7637993

כניסה: 15 ש"ח

זה זמן רב שנשות גדולי הדור 
נותנות את דעתן עליכן,

עובדות משרד חרדיות המבקשות 
לשמור על איזון נכון בין ערכים וצרכים

זה לא 
תמיכה 
טכנית
זה חיבור אמת

מתכנתת?גרפיקאית?מזכירה?יועצת מס?אדריכלית?קלדנית?מתכנתת?גרפיקאית?מזכירה?יועצת מס?אדריכלית?קלדנית?

דבר בית הדין של הרב ווזנר זצ"ל ושל הרב קרליץ שליט"א
מתחברות - חיות איתך בשטח/"שמורה במבול"

הרהורים ומסקנות - פאנל
"אין שומע לי ומפסיד" - הקרנה/ל. לנדא

פרקי ניגון ושירה

פניה לועדת שילוב/השמה לשנה“ל תשע“ח

הורים יקרים, בגני הילדים

אגף
החינוך

בברכה, הנהלת אגף החינוך

חומר שיתקבל לאחר המועד אין התחייבות שיטופל!

חומר שיתקבל לאחר המועד אין התחייבות שיטופל!

עד לתאריך סיום הוועדות יפעיל השירות הפסיכולוגי החינוכי

שירות מענה טלפוני להתייעצות בענייני וועדות שילוב ו/או השמה בגילאים השונים.
השירות יינתן בימי א‘, ה‘ בין השעות: 8:00 - 11:00 ובימי ד' בין השעות 13:00 - 15:00,

בטלפון: 5785047
לתשומת לבכם:

תאריך אחרון לקיום ועדות שילוב והשמה  יום שני ד' בסיוון תשע"ז (29.5.17)
לאחר תאריך זה לא תתקיימנה ועדות שילוב/ השמה לשנה"ל תשע"ח.

לתשומת לבכם:
תאריך אחרון לקיום ועדות השמה יום שני , י"ט באייר תשע"ז (15.5.17)
לאחר תאריך זה לא תתקיימנה ועדות שילוב/ השמה לשנה"ל תשע"ח.

הורים יקרים,
לקראת מועדי הרישום בגני הילדים אנו מפנים את תשומת לבכם כי ילדים בעלי עיכוב 
התפתחותי/ שפתי ובעלי צרכים מיוחדים הזקוקים למענה מתוכנית השילוב (שי"ח) או 

השמה יש להפנות לדיון בועדת שילוב/השמה.

לצורך פתיחת תיק יש להגיש למת“י את המסמכים הבאים:
1. שאלון הפניה, שימולא ע"י המסגרת בה לומד/ת הילד/ה

וייחתם ע"י מפקח/ת משרד החינוך של המסגרת. 
2. אבחון התפתחותי/ פסיכולוגי מהמכון להתפתחות הילד/ קלינאית תקשורת.

3. במידה ויש מסמך רפואי נוסף.
4. בדיקת שמיעה ובדיקת ראיה.
5. צילום ת"ז של אחד ההורים.

את המסמכים  יש להגיש במת"י העירוני,  יצחק שדה 10, שיכון ג'

באמצעות   ,(31.1.17) תשע"ז  בשבט  ד‘  שלישי  מיום  יאוחר  לא 
הגננות/המלמדים. 

ילד שאינו לומד במסגרת חינוכית - על הוריו להגיש את המסמכים באופן אישי. 
לועדה,  יוזמנו  בועדת שילוב, ההורים  לדיון  יקבע מועד  לאחר עריכת החומר 

והדיון יתקיים בנוכחותם.

ילדים שבועדת השילוב יקבע כי זקוקים לועדת השמה, לצורך שיבוץ בגן חינוך 
מיוחד, יועברו ע"י צוות המת"י לטיפול מחלקת החינוך המיוחד.

   info@matya.org :מת"י העירוני, טל': 6199955  פקס: 6164190  מייל

בבתי הספרבגני הילדים
למסגרת  התאמתם  לגבי  שאלה  שקיימת  תלמידים  השמה  בועדת  לדיון  להפנות  יש 

הלימודית הנוכחית, לאחר שדנו בעניינם בועדת שילוב בית ספרית.

לצורך הדיון יש להגיש למחלקת ח.מ. בעיריה את המסמכים הבאים:
1. שאלון הפניה, שימולא ע"י המסגרת בה לומד/ת הילד/ה

וייחתם ע"י מפקח/ת משרד החינוך של המסגרת. 
2. אבחון/הערכה פסיכולוגית.

יש לשלוח את המסמכים לא יאוחר מיום חמישי י"ט בשבט תשע"ז (15.2.17) 

למחלקת חינוך מיוחד, בניין העירייה חדר 11 באגף החינוך.
  deu_m@bbm.org.il:ניתן לשלוח באמצעות המייל

המחלקה לחינוך מיוחד, טל': 5776156 פקס: 5776356
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

■ 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 ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

2,000,000 ש"ח, 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

 ברח' ולפסון בק"ג 
ואחרונה, 5 חד' גדולים 
ומושקעים, 3 כ"א עם 
מעלית ומעליה 2 חד' 
+ גג גדול, 3,300,000 

ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

מזגן, 890,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)53-03/17(נכסים, 052-4834706

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

825,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)53-03/17(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, נוף, 695,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)53-03/17(_____________________________________________

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

אלעד

■ 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

 בהרב קוק, בנין חדש, 
מפואר, 3 חד' וסוכה, 

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר,גם דירות 
מתיווך ועוד, מנוהל ע"י 
מומחה לנדל"ן. הכנסו 
dira4me.co.il -53-08/17(לאתר(_____________________________________________

■ מציאה, בקרית משה 
5 חד' ק"ה מושקעת + 
נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ בשיכון ה', 5 חד', 
ק"ק, דירת גן, מפוארת 

ביותר, ברח' צירלסון, 
120 מ' + חצר 70 מ' 

2,600,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

וילות ובתים

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

במשרד, 890,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)53-03/17(אדר נכסים, 052-4834706

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

_____________________________________________)53-03/17(אדר נכסים, 052-4834706

■ בגינת חרל"פ, 4 חד' 
ב-קומה 4 ומעליה 2,5 

חד', דירה יפה ומושקעת 
עם מעלית וחניה, 

3,000,000 ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, 4.5 חד', 
מפוארת וגדולה, בק"ד, 

3 כ"א, ומעליה 2 חד' 
ענקיים ומחסן+גג מטופח, 

חזית לרב קוק עם נוף, 
3,200,000 ש"ח+ מעלית 

וחניה בטאבו,  ש"ח,  
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 050-5308742 
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

 להשקעה/למגורים באזור 
שכירויות גבוהות, 3.5 חד', 

אופציה, מטבח חדש, מוארת, 
_____________________________________________)01-04ל(050-8758703/4

 בהרצל אזור מתחרד, 3 
חד', ק"ג אחרונה מסודרת, 
אופציה לתוספת, 2 חדרים, 

פנוי-בינוי, 880,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-04(אדר נכסים, 052-4834706

 בשד' גרשטנקורן, 60 
מ"ר אופציה ל- 80 מ"ר,

_____________________________________________)01-04ל(052-7685502

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

ג': 3-5 חדרים, קומת גג: 
1-2 חדרים, 130-170 מ"ר + 

מעלית. 052-4312840.
_____________________________________________)01-20("שיווק נדלן"

אימון אישי ואבחון
עפ“י תווי פנים ושפת גוף
הרב אליהו עזריאל

*קורסים מעשיים

מכון התבוננות

052-7123106 2-2.5 חדרים
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירות מפרט גבוה מקבלן, 
5 חד', 6 חד', 7 חד' בשיכון 

_____________________________________________)02-05(ה', לפרטים: 03-5785777

 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(_____________________________________________

 באזור הרב שר 4 
חד' ענקיים ק"ד עם 

מעלית ומעליה 2 חד' 
עם גג גדול, הכל מושקע 
ויוקרתי, נוף משגע, חניה 
בטבו, 3,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
דירת קרקע, צמוד לקהילה, 
כולל 330 מ"ר אדמה, מחיר 

מציאה למביני ענין! 650,000 
ש"ח. עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)03-03(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קוטג' 5 חד', כולל ממ"ד, 

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

מצוין, 1,180,000 ש"ח. עטיה 
משה, 074-7037979,

054-6625272)03-03(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בפטיו - שכונת הרי"ף, דירת 
קרקע, בלב הקהילה, 4 חד', 
780,000 ש"ח, סופי! למביני 

עניין! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)03-03(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- בכניסה לעיר, ליד הרכב, 

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)03-03(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
למשקיעים! 2.5 חד', ק"א, 

395,000 ש"ח בגיבורי ישראל. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)03-03(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8088709 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה )מס' 93/2( 
בקרית חסידי גור בחצור הגלילית - בכינוס
מוזמנות בזה הצעות לרכישת הדירה שבכותרת )להלן: "הדירה"(.  .1

הדירה רשומה במרשם המקרקעין )טאבו( בנצרת כגוש 13756 חלקה   .2 
 .13/1

פרטים נוספים על הדירה ניתן לקבל באמצעות פנייה לכונס הנכסים   .3 
ו/או  זו  אין במידע המפורט במודעה  כי  יובהר,  זאת  עם  יחד  הח"מ. 
על  בעצמם;  מלבדוק  המציעים  לפטור  כדי  כאמור,  שיימסר  במידע 
חשבונם ובאחריותם, כל המידע אודות הנכס ואודות מצבו הפיזי ו/או 

המשפטי. )הכונס הח"מ ימסור יפו"כ מתאים למתענינים(.
הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי הנוכחי, "AS-IS", כשהוא פנוי   .4 
מכל אדם וחפץ ונקי מכל שעבוד. כונסי הנכסים הח"מ אינם אחראיים 
לנכס.  בקשר  אחר,  ו/או  משפטי  ו/או  פיזי  מייצג,  ו/או  מצב  לכל 

האחריות לבדיקת הנ"ל על המציעים בלבד. 
הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים בלבד, יש להמציא למשרדו של   .5 
כונס הנכסים הח"מ, בכתב, עד ליום ד' 22.02.17 בשעה 13:00, תוך 
)בצירוף  פירוט מלא של פרטי המציע, לרבות, שם, מס' תעודת זהות 
צילום ת.ז.( מען ומספרי טלפון. כן יש לצרף להצעה, המחאה בנקאית 
הנכסים  כונס  לפקודת  ההצעה,  מסכום   10% של  ע"ס  ערבות!(  )לא 
"ההמחאה הבנקאית"(. הצעה שתלקה בחסר, בפרט   – )להלן  הח"מ 

מהפרטים דלעיל, לא תקובל.
ההמחאה הבנקאית הנ"ל, תהווה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, ותוגש   .6 
לפרעון בכל מקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו, ו/
או ימנע מלחתום על הסכם המכר, תוך זמן סביר מהודעת הח"מ על 

קבלת הצעתו, ו/או לא יקיים ו/או יפר את תנאיו של חוזה המכר.
היה וההצעה לא תתקבל או שהמכירה תבוטל ו/או לא תצא לפועל,   .7 

מכל סיבה שהיא, תוחזר ההמחאה הבנקאית הנ"ל לידי המציע.
איננה כפופה לדיני המכרזים ו/או לדיני ההוצל"פ והח"מ  המכירה   .8 
איננו מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כן, 
שומר הכונס לעצמו, הזכות לנהל מו"מ עם כ"א מהמציעים ו/או לנהל 
מספר התמחרויות בין המציעים השונים, ו/או לשנות המועדים. כל 

זאת, בהתאם ועפ"י שקול דעתו הבלעדי.
כל המיסים, האגרות ותשלומי החובה שיהיו כרוכים במכירה ובהעברת   .9 
ודמי  מכירה  מס  מקרקעין,  שבח  למס  פרט   – הקונה  ע"ש  הבעלות 

השבחה – יחולו וישולמו ע"י הקונה.
המכירה כפופה ומותנית באישורו של כבוד ביה"ד הרבני האזורי בצפת.  .10 

לפרטים נוספים, לקבלת העתק חוו"ד השמאי, אישור הזכויות וטופס   .11 
ימות  בכל  לח"מ  לפנות  ניתן  בנכס,  סיור  תיאום  לצורך  וכן,  ההצעה. 

השבוע )פרט ליום ו'( מהשעה 09:00 ועד לשעה 18:00. 
למען הסר ספק יובהר, שהכונס לא ישלם לאיש, כל דמי תיווך מכל   .12 

מין וסוג שהוא, בכל דרך שהיא.
עו"ד אביאב אריה 

ככונס הנכסים מטעם ביה"ד הרבני האזורי בצפת
ת.ד. 153 כרמיאל 21611

טל: 04-9885672, 050-3600350, פקס: 04-9585248
aviav.law@gmail.com

 בבן יאיר המבוקש, 
פנטהאוז 200 מ' יחידי 

)קומה 6 + מעלית(, 
5 חד' ענקית + סלון 

רחב ידיים, מרפסת 60 
מ' מהסלון לנוף, רק 

2,570,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
052-8939050)03-03(_____________________________________________

+5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

להשקעה/מגורים! דירת 6 חד' 
מחולקת, 4 חד' + יח' הורים 

+ מרפסת 20 מ"ר ודירת 
2 חד', 35 מ"ר + מרפסת, 

054-9422194)03-03(_____________________________________________

 בבן שטח, 4 חד' 
מרווחת ומשופצת, מרפ' 

15 מ' מהסלון + אופ' 
להרחבה, רק 1,530,000 

ש"ח.  "אלעד נכסים" 
054-3456854)03-03(_____________________________________________

 בלעדי דירת גג, 3 
חדרים, ענקית, 90 מטר 

+ נוף + משופץ קומפלט 
+ גג לבנית יחידה + 

מחסן ענק וחניה בטאבו, 
מחיר מיוחד, לרציניים 
בלבד! "ידידיה נכסים" 

_____________________________________________)03-03(אבי, 058-4664411

 מציאה!!! ברשבם ליד 
סלונים, 3 חד' מרווחים, 

קומה א', רק 1,160,000 
ש"ח.  "אלעד נכסים" 

050-3756925)03-03(_____________________________________________

 ד.גן פינתית מול הנוף, 
3.5 חד', 100מ' + חצר 

80מ' + חדר רביעי כמעט 
מוכן, רק 1,370,000 

ש"ח.  "אלעד נכסים" 
052-8939050)03-03(_____________________________________________

 דירת גג + יחידות! "שחף 
נכסים" בעליון, דירת גג 3 חד' 
+ 2 יח' דיור בגג, אופ' מוכנה 

לחדר רביעי, כניסה נפרדת, נוף 
_____________________________________________)03-03(מרהיב, 054-9422194

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

סלון גדול, מטבח משוקע, 
סוכה גדולה, נוף פתוח, רק 

1,250,000 ש"ח, גמיש, -052
5752500)03-03(_____________________________________________

אשדוד
 ברש"י, רובע ט' המתחרד, 
דירת 4.5 חדרים, קומה 3, 111 
מ"ר + מרפסת 12 מ"ר. תיווך 

_____________________________________________)03-03(רימקס, 055-9941042

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

בבאר-שבע, ללא עמלה!! 
לפרטים: אור-לנכס,

050-9500075)03-03(_____________________________________________

 מציאה!!! במבצע-נחשון, 
ו'-החדשה, 4חד', 90מ"ר, ק"א, 

מושכרת, 690,000ש"ח אזור 
מעולה לשכירויות. אור-לנכס, 

050-9500075)03-03(_____________________________________________

 בתלמוד, 3חד' משופצת, 
מדהים, הכל חדש, מרוהטת 

ומושכרת ב- 2,750ש"ח לשנה 
וחצי, 600,000ש"ח. אור לנכס, 

050-9500075)03-03(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בשכונה-ב', 2חד', ק"ק 

עם גינה גדולה מסופחת, 
אינסטלציה הוחלפה, 

550,000ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)03-03(_____________________________________________

 דירות 3 חד' החל 
מ- 1,215,000. דירות 4 חד' 
שלד מוכן כולל מחסן צמוד, 

1,367,000. דירות 5 חד' עם 2 
מרפסות, 1,490. משלב שיווק 
יזמות ונדל"ן, 052-6900020, 

052-5740300)03-03(_____________________________________________

 בר' סיני-מצדה, וילה דו-
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 3,150,000 ש"ח, 

בלעדי! תיווך יעקב, 
054-4901948)03-03(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', מזגן, 
מיידי, 1,180,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(יעקב, 054-4901948

 ברח' הרצל, 3 חד' + 
אופציה לתוספת עוד 23 מ"ר 

)למטה כבר בנו(, 880,000 
ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)03-03(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 

"נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)03-03(_____________________________________________

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

ומרוהטות, 1,455,000 ש'. 
"נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)03-03(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, 240מ"ר 
במפלס אחד! קומה נוחה, 

3,800,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 

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

 באזור כהנמן/עזרא, ק"ב 
+ מעלית, חזית, 135מ"ר, 

מחולקת, ל-3ח' ויחידה 
מושכרת, 2,350,000 ש"ח, 

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

 מציאה!! בבירנבוים, 
4.5 חדרים, 90 מ"ר 
+ 3 יחידות-דיור, 40 

מ"ר ליחדה, מושכרות 
ומרוהטות, תשואה 
של 12,5000 ש"ח 

בחודש על 4 הדירות + 
אופציהות, 2,790,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 ביונה-הנביא, 4 חדרים 
+ אופ' בגג בטאבו + 

חניה 50 מ"ר, ניתן להפוך 
ליחידה + 2 יחידות 

דיור, 70 מ"ר מושכרות 
ב- 6,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)03-03(בתים" 050-6481890

 בבן-פתחיה בבנין-
חדיש, 110 מ"ר, 4 

חדרים + יחידה, ק"ב, 
אופ' לבניית 20 מ"ר 
נוספים, 1,380,000 

)טאבו משותף, הערת 
אזהרה לא ללוקחי 

משכנתאות(. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

03-6199323)03-03(_____________________________________________

 במיקום מעולה!!! 
בקרבת שיכון ג'!!! דירת 
גן 4 + חצי!!! גדולה!!! 

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)03-03(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה, בבלעדיות! 

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

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

 בשלוש-השעות בבניה, 
דירות 4חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 בלעדי!! באוסישקין 
)פ"כ(, 3 חד' משופצים 
+ מטבח חדש, חזית, 

ק"ב + אופציה בגג, 
1,290,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)03-03(נדלן" 052-7633978

 חדש!! בשיכון ה' 
לקראת בניה, 4 חד' + 
סוכה + יחידת-הורים, 

ק"ב, 3כ"א, בסטנדרטים 
גבוהים, תוכניות במשרד 

"יאיר נדלן"
052-7633978)03-03(_____________________________________________

 בשיכון ג', פנטהאוז 
בבניה, 120 מ"ר + גג 

בטאבו, ב- 3,050,000, 
גמיש. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)03-03(_____________________________________________

 ברב קוק, בבניה, פנטהאוז 
130 מ"ר, ק"6 + מעלית, 
2,900,000 ש"ח, תוכניות 

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

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 170 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 בשכון ג', דירת גן, 4 חד', 
100 מ"ר + חצר פרטית 70 

מ"ר, משופצת כחדשה, חזית, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג', דירת גן, 
3.5 חד', 80 מ"ר + חצר 60 
מ"ר, מצב מצוין, 1,750,000 
_____________________________________________)03-03(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' ברבעיות, 
דירת גן יחודית לאניני 

טעם, 5 חדרים, כ- 160 
מ"ר + גינה ענקית 

בשימוש בלעדי, 4 כיווני 
אוויר + פוטנציאל ענק, 

ב- 3,800,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)03-03(נכסים, 050-4177750

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

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

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

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

4,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 *בשכון ה'!!! בבניה 
מתקדמת!!! פנטהאוזים 

מפוארים, 6,5 חד' החל מ- 
2,100,000, תוכניות ב"תווך 

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

 בשיכון ג', פנטהאוז 
בשלבי בניה מתקדמים, 

140מ"ר, מפרט טכני 
גבוה, קבלן אמין ובעל 
נסיון, רק 2,780,000, 
אכלוס 12 חוד'. בית-

_____________________________________________)03-03(הנדל"ן,053-3106255

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 בשכון-ו', דופלקס, חזית, 
מחולק, ק"א, 4.5ח', 85מ"ר, 
ק"ב, 2ח' ומרפסת + יחידה 

נפרדת להשכרה, 2,550,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

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

 בפ"כ, דופלקס 140 
מ"ר, ק"ד + מעלית, ב- 

1,750,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 052-8555594

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

155מ"ר + 70 מ"ר גג, קומה 
5. רימקס, בני-ברק,

050-4122744)03-03(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס, 
ק"ד, 5 חד', כ- 140 מ"ר, 

_____________________________________________)03-04ל(לל"ת, 050-4190322

 בבירנבוים, דופלקס 170 
מ"ר, למטה סלון, מטבח, חדר 
ויחידת דיור מושכרת ב- 2,000 
ש"ח, למעלה, 4 חד', 85 מ"ר, 

מפוארת, נוף פתוח, ק"ד + 
מעלית + חניה, 2,480,000 
_____________________________________________)03-03(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברב קוק השקט, 
דופלקס 7 חד', 200 מ"ר, 

משופצת ברמה גבוהה, ק"ד 
+ מעלית + חניה, חזית. 

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

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
רח' שקט, דופלקס 6 חד', 
3+3, 150 מ"ר, משופצת 
ברמה גבוהה, ק"ג, חזית 
+ חניה )מעלית בתכנון(, 

2,380,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)03-03(_____________________________________________

 במרכז רבי עקיבא, 
דירת גג, 5 חדרים, 110 

מ"ר, ק"ג + גג 100 
מ"ר עם היתרים לבניה 

מיידית, אופציה לחלוקה 
+ מעלית, 2,600,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ באיזור 
פרמישלן, 5חד', 120 

מ"ר + 20 מ"ר, מרפסת 
דופלקס, ק"ב ואחרונה, 

מושקעת ומשופצת 
לחלוטין, תמ"א חתום, 

2,240,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)03-03(_____________________________________________

 ברמבם, 5 חדרים, 100 
מ"ר, חזית, מושקעת 
ברמה גובהה, חניה, 

2,400,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242,

058-7111860)03-03(_____________________________________________



כ’ - כ”ב בטבת תשע”ז  18-20/1/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

2,000,000 ש"ח, 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

■ 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, 

2,100,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ברח' חברון 6 חד', 150 
מ' בתוספת מרפסת 50 

מ', כניסה לדירה ללא 
מדרגות, 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050- 5308742 

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

דימונה

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

■ ברח' הרב שר, 3 
חד', כ-70 מ', דירה 

יפה, עם מעלית ועם 
נוף, קומה גבוהה, 

1,550,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' בלוי,ליד רח' 
קוטלר, מרכזית 

ושקטה, 2.5 חד', 61 
מ', חזית, בקומה 1.5, 

1,450,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט, 
3.5 חד', )ניתן בקלות 

להפוך ל4 חד'( ק"ב, עם 
מעלית וחניה, עם אופ' 
להרחבה, 1,800,000  
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■הורדנו את המחיר, 5 
חד', חדישה, ברח' 

שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם נוף 

ומאווררת, 3 כ"א עם 
מעלית, 2,325,000 

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

 050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בהמכבים, 3 ח' גדולים, 
משופצת כחדשה + חצר, 

1,350,000 ש"ח, לל"ת, 
_____________________________________________)54-01/17ל(054-4408451

1-1.5 חדרים

■ 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(_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 120 

מ', חזית, 3 כ"א, ניתן 
לחלוקה, לא משופץ, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ'+יחידה 
2 חד', 30 מ'+יחידת 

חדר, הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,400,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', 75 מ', 
אופציה 30, ק"א, שכנים 

מצויינים, 1,240,000 
ש"ח, גמיש קצת. תיווך 

_____________________________________________)02-03ל(עדן, 053-3187013

 3 חד', משופצת 
מהיסוד כולל הצנרת, 

ק"ד ברח' מצליח בקרית 
הרצוג, 1,300,000 ש"ח, 

לל"ת! בהזדמנות!
_____________________________________________)02-03ל(052-7610317

דופלקסים

■ 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(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 6.5 + 
י.הורים, חדשה, ניתנת 

לחלוקה, 1,980,000, גמיש, 
_____________________________________________)02-05ל(לל"ת, 054-6541760

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 
8ח', חניה, מצויינת לחלוקה. 

"נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)03-03(_____________________________________________

 בר"ע/טרפון, 5ח', ק"א, 
100 מ"ר, עורפית, מצויינת 

לחלוקה. "נדל"ן כהלכה" 
050-414-1926)03-03(_____________________________________________

 בגני גד, דופלקס, 150 
מ"ר, 6.5ח', ק"ג, חזית, 
מצויינת לחלוקה. "נדל"ן 
_____________________________________________)03-03(כהלכה" 055-66-88-111

 באזור הרצוג, 5 ענקית, 
מפוארת, יפהפיה, 140 מ"ר, 

ק"ג כל הקומה סלון ענק, 
2,800,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

 באזור רמז, 5ח', 
חדשה ק"א, חזית, י.הורים, 

2,350,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

 מציאה בלעדי!!! 
בשיכון ה' בקלישר בבנין-

חדש, 6 חדרים, 150 
מ"ר + חצר 150 מ"ר, 
שמורה אופ' לחלוקה 

+ מעלית, 2,600,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בשחל בבניין חדש, 
פנטהאוז 6חד', מפואר, כניסה 

מיידית, 3,000,000. תיווך-
ישוב-הארץ,

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

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

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

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

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

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

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

4,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 במקובר בבניה, דירת 
7חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

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

3,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 באמצבע בנייה במרים-
הנביאה, פטנהאוז, 5חד', חזית 

+ מרפסת, 3,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 ברבי-עקיבא, 5חד', 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,890,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
ברוזובסקי, 5 חד', ק"ד, 

120 מ"ר, יח' הורים, 
מרפסת שמש, מחסן, 

2,490,000 ש"ח.
מ.כהן נכסים,

052-7684074)03-03(_____________________________________________

 *באזור ויזניץ, 6.5 ח', 
כ- 155 מ', גדולה ויפה + 

חניה, 2,650,000 ש"ח, גמיש. 
**להשכרה 6 חדרים, גדולה 

ויפה, 6,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)03-03, טל': 054-8449423

 בלעדי! באבני נזר, 4.5 
חד', ענקית, 115 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה מאוד גבוהה, 
ק"ד + מעלית + חניה, חזית, 

סוכה גדולה + )יחידת דיור 
בק"ק, מפוארת(. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

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

110 מ"ר, ק"א ו-ב' + מעלית, 
חזית, 1,850,000ש "ח. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ה' קרוב להשומר, 
4.5 חד', 100 מ"ר, ק"א + 

חניה, 3 כ"א + מחסן 8 מ"ר 
בטאבו נפרד, ניתן להרחיב 

ל- 80 מ"ר, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 בחבקוק, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"א, שמורה, 3 כ"א, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 מציאה! הקודם זוכה! 
בבניה מתקדמת שלוש 

השעות, 4 חדרים, ענקית 
+ חניה, ב- 1,550,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)03-03(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, 

משופצת חלקית, מיידית. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברב קוק, 
3 חד' )ניתן להפוך ל- 4 חד'(, 

ק"א, חזית, משופץ, סוכה. 
##בשבזי, כ- 112 מ"ר, ק"ב, 

סוכה, חזית. תיווך,
050-4144602)03-03(_____________________________________________

 בקרית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 חד', 
עורפית, ק"ב, 100 מ"ר, 

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוויר 
צפון-מזרח, כניסה בראש 

חודש תמוז תשע"ז, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

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

מ- 1,850,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

 באזור בעל-התניא, ק"ק, 
כ- 4ח', 85מ"ר + חצר, 

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

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

 באזור הושע, 4, משופצת, 
85 מ"ר, ק"ג + מעלית, 
1,890,000 ש"ח. "אפיק 

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

 באזור הרצוג/טבריה, 4ח', 
ק"א, חזית + מעלית + חניה, 

2,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)03-03("אפיק נכסים" 03-5791514

 בשלש השעות לקראת 
בניה, 4 חד' יפים, 1,640,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
058-4420201)03-03(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שרות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)03-03(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5חד', אחרונה, גדולה 

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

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4חד' גדולות, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 בתחילת-בניה בגולומב, 
דירת-גן, 4חד' + גינה ענקית, 

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 באיזור עמק-יזראל, דירות 
4חד', 105 מ"ר + חניה, 

1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 בחבקוק, 4חד', מרווחת,  
3 כ"א, 2,150,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
ק"ד, חזית + מרפסת שמש, 

1,730,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 058-4420201

 *בבניה!!! בשכון ג'!!! 
דירות 4, 4.5, 4 + גינה 

בסטנדרט גבוה, ע"י קבלן 
אמין, תוכניות ב"תווך פרפקט" 

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

 במימון, דירת 4 
חדרים, 67 מ"ר + 

אופציה ל- 50 מ"ר, חזית, 
1,700,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242,

058-7111860)03-03(_____________________________________________

 בלעדי בשלוש השעות 
בבניה, דירות 4 חדרים, 

גדולות, 1,600,000 
ש"ח. פאר הנדל"ן, -03

058-7111860 ,8084242)03-03(_____________________________________________

 באברבנאל, 4.5 חד', 
110 מ"ר + מעלית, חניה, 

משופצת + מרפסת ענקית, 
רק 1,750,000 ש"ח. נדל"ן 

_____________________________________________)03-03(הקריה, 050-3000121

 בעוזיאל, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, קומה נוחה, הכול חדש, 
1,790,000 ש"ח. נדלן הקריה, 

050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בשלבי 
בניה מתקדמים, 4חד', 

94מ"ר + מרפסת שמש 
+ סוכה אכלוס 12 חד' 

1,660,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', מפוארת, 
קומה ד' + נוף מהמם ברבינו 

אשר + טאבו + מעלית 
+ חניה, פינוי 11 חודש, 

2,050,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)03-03(_____________________________________________

 *בלעדי!!! בקרית הרצוג, 
3 + 1 + גג, ק"ד, משופצת 

ברמה גבוהה, 1,470,000. 
"תווך פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)03-03(_____________________________________________

 *בלעדי!!! בחלוצים!!! 
4 בבנין חדיש, ק"א + מעלית, 

חזית, 1,450,000. "תווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות!! במינץ, 3ח', 
ק"ב, כ- 70 מ"ר, משופצת 

מהיסוד. "נדל"ן כהלכה" 
_____________________________________________)03-03(050-4141926, אפרים

 בקרית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

3.5 חד', לחזית, ק"א 
על עמודים, 75 מ"ר, 

מעלית, חניה, דוד"ש, 3 
מזגנים, מסורגת, פלדלת 

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,480,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
באבוחצירא, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור מכניסות 
כ- 5,500 ש"ח + יציאה 
לגינה + היתרי בניה, 30 

מ"ר, ב- 1,400,000 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)03-03(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בקלישר, 3.5 חדרים, 

ק"ב, מרווחת + מעלית 
וחזית, 1,570,00, גמיש. 

MS נדל"ן,
,054-8541118
053-3134258)03-03(_____________________________________________

 בישעיהו הנביא!!! 
3.5 חדרים, ק"ג, 
משופצת + חזית 

+ היתרי בניה לגג, 
1,660,000, גמיש.

MS נדל"ן,
,054-8541118
053-3134258)03-03(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבנין חדש, 3 חדרים, 

מושקעת מאוד, 
חזית, 76 מ"ר, ק"ב + 
מעלית + יחידת-דיור, 

כ- 30מ"ר, חדשה, 
מושכרת, ב- 2,400 

ש"ח, 1,690,000ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה לבניה בצד ובגג, 
1,290,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)03-03(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבנית כ- 70 מ"ר נוספים. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)03-03(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדית בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

ותוכניות לכ- 80 מ"ר 
בצד. 'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
050-4156080)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
3 חדרים, משוצת, 

יפהפיה, אופציה לבניה. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
3 חדרים, ק"ב, אופציה 

לבניה, 1,230,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שרות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)03-03(_____________________________________________

 קילבנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, דירת 3חד', גדולה, 
1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

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

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

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3חד' גדולה, חזית, 

1,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3חד', אחרונות, 
מפרט גבוה, 1,150,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטבריה, 
3חד' גדולה, חזיתית, 3 כ"א, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור-בעלז, 3חד' 
+ אופציה ממשית ל- 40 מ"ר, 

1,570,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהרצוג, 
3.5חד' + יחידת הורים, 75 
מ"ר, ק"א, 1,550,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3.5חד', 
105מ"ר, משופצת כחדשה, 
יפהפייה, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,660,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' ליד רחוב 
ירושלים + מרפסות, דירה 

גדולה, קומה ב', 1,450,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בסוקולוב/סמטת 
אזר!!! כ- 3.5, 70 מ"ר, 

ק"א, משופצת, 1,520,000. 
*בבניה!!! בהרב קוק!!! 3 

חד' בסטנדרט גבוה ע"י קבלן 
אמין, מ- 1,480,000. "תווך 

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

 באזור רוזובסקי, 3 חדרי, 
כ- 90 מ', גדולה ויפה + 

מעלית, 1,950,000, גמיש. 
תיווך B.D.A, טל':

054-8449423)03-03(_____________________________________________

 באזור בעלז, 3 חדרים 
חדשה ויפה, כ- 80 מטר + 
מעלית, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך B.D.A, טל':
054-8449423)03-03(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, קומה 

ראשונה, רק 1,355,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
דירה מרווחת לחלוקה, 

1,180,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)03-03(- מתווכים" 03-5701010

 בישמח משה, 3 חד', 
100 מ"ר, ק"א, 1,650,000, 

054-2000089)03-06(_____________________________________________

 בלעדי ברח' יהושוע, 
3חד', 86מ"ר, ק"ג 

ואחרונה, בלי, במצב טוב, 
גג ביטון, 1,690,000. 

בית-הנדל"ן,
053-3106255)03-03(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבנין 
איכותי, 3ח' + מרפסת, ק"א, 

חזית, בבניה, 1,320,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 

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

 במרכז בבעלז, 3.5 חד' + 
2 מרפסות גדולות + סוכה, 

91 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 בקרית הרצוג אזור מצויין, 
3 חד', 75 מ"ר + התרים 

לבניה 50 מ"ר, שמורה, ק"א, 
1,480,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 באבני נזר, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"ק, משופצת, מושכרת 

3,900 ש"ח, 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 בוויז'ניץ, 2.5 חד', 45 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

מהיסוד + חניה, 1,200,000 
_____________________________________________)03-03(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור-קוטלר, 2חד', 
מרווחת + מרפסת, יפהפייה, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
לא משופצת, קומה 4, כ- 60 
מטר, גג רעפים, 1,200,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)03-03(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 2.5 חד', 
קומה נוחה, משופצת, רק 

1,265,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)03-03(_____________________________________________

 מציאה!!! דירת 
1.5חד' בז'בוטינסקי צד 
ב"ב, אופציה לבניה רק 
870,000 ש"ח. 'אפיקי-

_____________________________________________)03-03(נדלן-בועז' 054-8474843

 דירת גן, 8 חד', 200 מ"ר 
+ 70 מ"ר גינה, מיידית. משה 

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 דופלקס 6חד', 200מ"ר + 
מרפסת שמש + גג 90 מ"ר, 
משופץ מהיסוד. משה דסקל, 

050-5926021)03-03(_____________________________________________

 קומה שלישית, כ- 80 
מטר ליד תחנה מרכזית, 

זקוקה לשיפוץ, רק 330,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בדימונה, 3 חד', 
ק"א, ממוזגת, מושכרת 

ב- 1,500 ש"ח, 345,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)03-03(_____________________________________________

 בדימונה, 3 חד', 
משופץ, מרוהט וממוזג, 

מושכרת ב- 1,700 לשנה, 
ב- 360 אלף. תיווך ברכת 

_____________________________________________)03-03(הבית, 050-4199643

 בדימונה, 3.5 חד', 
ק"ק, 100 מ"ר, ליד 

הישיבה, 590,000 ש"ח. 
תיווך ברכת הבית,

050-4199643)03-03(_____________________________________________

 במרכז הקריה חרדית, 
דירה נהדרת, 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת - 810,000 ש"ח, 

055-6650570)03-14/17(_____________________________________________

 בבן-צבי, דירת-גן, 3חד', 
משופצת, 600,000 ש"ח. 

יוסף, 050-6733375 )תיווך 
_____________________________________________)03-03(הכהנים(

 ברוטשילד, 3.5 חד', 
75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
440,000 ש"ח. אליהו, -050

_____________________________________________)03-03(4770020 )תיווך הכהנים(

 בקריית-שמואל, דירת-גן, 
5חד', חדשה ומטופחת, 

אופציה לבנייה, 1,050,000 
ש"ח. יוסף, 050-6733375 

_____________________________________________)03-03()תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)03-03(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 בדוד המלך, 3חד' + 
אופציה לבנייה )גג קיים( 

520,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)03-03(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 באוהל-יעקב, 4חד', 
95מ"ר, מסודרת + אופציה, 

680,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)03-03(050-6733375 )תיווך הכהנים(

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ’ - כ”ב בטבת תשע”ז  18-20/1/2017 

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

חשמונאים

פתח תקווה
■ מגוון דירות בבלעדיות 

3, 4, 5 חד' באזורים 
המבוקשים בפתח תקווה 

לפרטים אנגלו סכסון
03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

קריות+5 חדרים

+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

עסקים

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)52-05/17ל(053-9520552

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 )בפ"ת( בכפר גנים, 4 ח', 
115 מ' + מרפסת סוכה 28 

מ' + 2 מחסנים, מעלית-חניה, 
_____________________________________________)02-03ל(מושקעת. גיא, 054-4761147

 במרכז, 3.5 ח', ק"ב, 
מסודרת, פינוי חצי שנה, גיא, 

_____________________________________________)02-03/17ל(054-4761147

קרית ים

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

שרות בהנהלה חרדית, 
052-7644050)54-25(_____________________________________________

קרית אתא
3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בפרדו, חדר וחצי, מיידי, 
מרוהט, מטופח ונקי, ק"כ, 

050-4156923)54-3/17(_____________________________________________

ירושלים

 בגני מודיעין דופלקס 
6 חדרים, מוארת, מרווחת, 

ממוזגת, לטווח ארוך,
054-2871100)54-03/17(_____________________________________________

■ ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"ק, 5 
חד', משופצים, מפוארים 

וגדולים ב- 7,500 ש"ח 
מידי, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

נתיבות

4-4.5 חדרים

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 5 חד' 
+ חצר גן 5 חד' + חצר גדולה 

בשכונה איכותית, 700,000 
ש"ח בלבד! למהירי החלטה! 
_____________________________________________)01-10(תיווך בית יוסף, 054-8476888

 בהזדמנות בגולד, 2.5 
חד', משופצת חלקי, 

ק"ב + אופציה + מחסן, 
_____________________________________________)01-04ל(לל"ת, 052-7125463

 יחידה חדשה, 2 
חדרים, 25 מ"ר, ק"5, 

מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל קומפלט, דוד"ש, 
לזוג צעיר ברח' בית 

יוסף,בשיכון ה', 3,000 
ש"ח, גמיש,

058-3258284)01-04(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-04(מיידי, 052-3632080

3-3.5 חדרים

פתח תקווה
 בבילו, 4 חד', 120 מ"ר, 3 
כ"א, משופצת, 4,300 ש"ח, 
גמיש, לל"ת, 054-3102756, 

_____________________________________________)02-03ל(050-4167155

 תשואה 10% לשנה 
על השקעה בטוחה בנדל"ן 

_____________________________________________)01-04(בישראל, 054-4225158

■ 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 

_____________________________________________)38-09/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

מירון

 בהדר גנים רחוב בגין, 4 
חד' מרווחת, יפה, מ.סוכה, 

מעלית, חניה, מפרטי,
_____________________________________________)02-03ל(03-5344775

 בפ"ת ברמת ורבר, 2.5 
חד', ק"א, מושקעת, פינוי 
_____________________________________________)02-03ל(גמיש. גיא, 054-4761147

דופלקסים

 יח"ד מקסימה ומרהוטת 
בז'בוטינסקי, חזית לרמב"ם, 

_____________________________________________)02-05ל(ב- 2,450 ש"ח, 052-7660172

 ברח' רימון, 2.5 חד' 
גדולים ויפים, ק"ב, מוארת, 

כיווני אוויר טובים, כניסה 
_____________________________________________)02-05(מיידית! 054-4225158

 בגני גד, יח"ד כחדשה, 
מרוהטת וממוזגת, מוארת, 

050-7231178)02-05(_____________________________________________

 יח"ד 30 מ"ר, יוקרתית, 
ממוזגת ומרוהטת, ק"ג, ללא, 

באבטליון, מיידי, 
_____________________________________________)02-05ל(050-7111483

גבעת שמואל

 10% תשואה שנתית 
בהשקעה בנדל"ן 

בישראל, 100% ביטחון, 
054-4225158)02-04(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)02-05(לציבור הדתי, 050-5766979

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

03-5781925
052-5544140)36-36(_____________________________________________

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

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-07/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', ק"ד, 

משופצת, מוארת ומסודרת, 
_____________________________________________)01-04ל(לל"ת, 052-7646819

 בקרית-פאר, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"ה + מרפסת + נוף 

+ מחסן, 054-2614148, 
073-7426148)02-03(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון ד' )צמוד לקרליץ(, 

בית פרטי, 300 מ"ר, מחולק 
ל- 2 בתים + יח"ד, על חצי 

דונם, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03("רימקס" 050-2442446

 בשיכון ב', דירת גן, 
160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)03-03(_____________________________________________

 בק.שמואל )ביאליק(, 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)03-03("רימקס" 050-2442446

 מצוין להשקעה! ברח' 
רוטשילד )קרוב לק.שמואל(, 

3 חד', 80 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, ק"ד ללא מעלית, 
450,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)03-03(_____________________________________________

 בק.שמואל )ביאליק(, 
3 חד', 80 מ"ר, מסודרת, 

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)03-03("רימקס" 050-2442446

 בנווה יעקב, 2-3-4 חד' 
במחירים סבירים! תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)03-03(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר 
שמואל )צמוד לירושלים(, 

וילה מושקעת 10 חד', 450 
מ"ר על חצי דונם מגרש + 
קומה נוספת 100 מ"ר עם 
הכנה ליחידות השכרה, רק 
4,750,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)03-03(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

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

ומרפסת סוכה ענקית לנוף, 
חניה מקורה ומחסן 14 מ"ר 
למשרד, 2,280,000 ש"ח! 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)03-03(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בלולב 
המבוקש דו משפחתי בנוי 220 

מ"ר, נגישות ומיקום מעולים, 
גינה 180 מ"ר, מרפסת לנוף 

ומחסן, 3 יח' דיור מניבות, 
במציאה!!! מאור,

02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 בגבעת זאב דרום מיידי! 
10 חד', כולל 2 יח' דיור 

ואופצ' לשלישית, גינה 200 
מ"ר לנוף פתוח, חניה ענקית, 

2,550,000 ש"ח! מאור,
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גובהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, כ"פ, אופציה 60 מ"ר 
בגג, 2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג', 6 
חד', )141 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, כ"פ, חצר 
פרית, 2,550,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

דופלקסים
 בקרית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)03-03(_____________________________________________

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול, 

)א.ליחידה(,
058-6000650)03-06(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, אבן! 
פנטהאוז במחיר דירה! 5 + 

מרפסת סוכה לנוף, ק"ג, 
מעלית, יח' הורים, כל הצעה 

תישקל!!! מאור,
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קרוב לכל 
דבר, קוטג' 6 + גינה גדולה, 

משופץ ושקט ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת, במחיר מעולה! 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)03-03(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
ת.ב.ע, ל- 8 מ"ר ולמרפסת, 

משופצת, 3 כיוונים, ק"ב, ע"י 
משכן-שרגא! 1,940,000 ש"ח. 

_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 בגילה ב', 4 חדרים, 
משופצת, מוארת, מרפסת 
סוכה, יחידת הורים ענקית, 
קומה ג', מחסן, בהזדמנות. 

"תיווך דירה לי" - )אלי(,
050-8226337)03-03(_____________________________________________

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן, 4 + גינה 
וחצר + יחידת דיור 2 חד', 

בבניין קטן, מרכזי ושקט, גישה 
נוחה, במחיר קטן!!! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + אופציה, ק"ב, 
3 כיווני אוויר, בסולם-יעקב, 

1,820,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' + 
מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

מעשית לעוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בנווה יעקב, 3 חד', 
משופצת עם טאבו ל- 45 

מ"ר. תיווך משה, 
,054-9388085
077-4003009)03-03(_____________________________________________

 ירושלים - קטמון הישנה, 
ברח' החי"ש, בבית ערבי דו 
קומתי, 3 חד', 85 מ"ר + 

מרפסת, ק"א, המבנה כלול 
בתוכנית תמ"א 38 ואופצ' 

נוספות! למביני עניין! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
אבן! 3.5 חד', 90 מ"ר + 
מרפסת סוכה גדולה לנוף 

פסטורלי ושקט, מחסן, ק"גב, 
הסקה וממ"ד, חובה לראות! 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 קומה שניה )רק 4 
דיירים(, כ- 80 מטר, יפהפייה, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
מעולה להשקעה, רק 610,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 דירת קרקע, 4 חדרים 
+ 2 חצרות, קרוב לרכבת, 
שכנים מעולים, 1,250,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בכניסה לנתיבות, 3.5 
חדרים, מסודרת ויפה, קומה 
שלישית, מושכרת ב- 2,700 

ש"ח, רק 590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(ארץ הצבי, 052-5253470

וילות ובתים
 כפר אברהם: דו 

משפחתי, מגרש 289 ובנוי 
220 מ"ר, פינתי, חניה כפולה. 

אמא נכסים, 054-390027, 
_____________________________________________)03-03(גניה יועצת נדל"ן בכירה

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

03-9301122)03-03(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
הוותיקה, דופלקס גג 7 חד', 

2 מרפסות. אנגלו סכסון, 
03-9301122)03-03(_____________________________________________

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

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

 בעמינוח/נחמיה, דירת 
דופלקס, 4 חדרים, קומה 
ראשונה, 100 מטר. אנגלו 

_____________________________________________)03-03(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל 
הוותיקה, דירת-גג, 4 חד' 
+ אופציה להרחבה. אנגלו 

_____________________________________________)03-03(סכסון, 03-9301122

 בהאורים, בניין חדיש, 
דירת גג, 7 חד', משרד צמוד, 

מעלית, חניה, מחסנים, מיידי! 
2,850,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן, 054-6401612

 בכפר-גנים ב', 5 חדרים, 
חניה, מעלית, מרפסת וממ"ד. 

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

 בפנקס, באזור השקט 
)חרדי(, חדשה, 5 חד' + 

מ.סוכה ומעלית, 2,200,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)03-03(_____________________________________________

 רח' פיק"א, דירת 4 ח', כ- 
130 מ"ר, יחידת הורים, מעלית 

וחניה בטאבו. אמא נכסים, 
054-390027, גניה יועצת 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן בכירה

 רח' שפירא, 4 חדרים, 
יחידת הורים, מעלית, חניה, 

מ.שמש. אמא נכסים,
054-390027, גניה יועצת 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן בכירה

 רח' שפירא, 4.5 ח', 120 
מ"ר, משופצת, ק.שלישית, 

ללא. אמא נכסים,
054-390027, גניה יועצת 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן בכירה

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

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

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)03-03(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

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

 בההגנה, 4חד', 93מ' 
מעל המדרחוב, משופצת 

מהיסוד ומחולקת, מצויינת 
להשקעה. משה דסקל,

050-5926021)03-03(_____________________________________________

 באברבנאל, 4חד', מעלית, 
ממ"ד, משופצת, מיידית. משה 

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 בהזדמנות בעין 
שמש, 4 חד', 140 מ"ר, 

חניה בטאבו, מרפסת 
+ מרפסת שמש, 

,2,250,000
054-2000089)03-06(_____________________________________________

 ברוטשילד בחרדי! 
3 חדרים, עורפית ושקטה, 

משופצת קומפלט, רק 
1,270,000 ש"ח. רם-נכסים, 

054-5566145)03-03(_____________________________________________

 ברוטשילד )גן הנשיא(, 
2+2, הכנסה 5,000 ש"ח, 
ק"ב, אחרונה, 1,150,000 

_____________________________________________)03-03(ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד )בלפור(, 
3ח' + חצי, משופצת! ק"א 

- מושכרת לשנה וחצי, ב- 
3,600 ש"ח, 1,275,000 ש"ח, 

050-4811122)03-03(_____________________________________________

 בהרצל, באזור החרדי, 
2 חד' מרווחים )אפ' לחדר 

נוסף( + מרפסת סלון גדולה, 
כ.מיידית, 1,050,000. "בית 

ישראל" - ישראל ריינהולד יועץ 
_____________________________________________)03-03(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

נכסים מומחים בקריות 
לקניה, חלוקה, תחזוקה 

וכל הבירוקרטיה, )הנהלה 
_____________________________________________)03-03(חרדית(, 054-8541118

 בק.אתא, בנורדאו, קרקע, 
3 חד', אופציה לבניה, רק 

800,000 ש"ח. תיווך אלפסי, 
052-2790370)03-03(_____________________________________________

 3 חדרים, 77 מ"ר, 
קומה 3, נוף ים )בניין מרובע 

ומטופח(, מחיר 470,000 
ש"ח. נופר מרסיאנו,

052-7395150)03-03(_____________________________________________

 2.5 חדרים, 55 מ"ר, 
משופצת, קומה 2, מחיר 

380,000 ש"ח. ניר דהן,
050-2962666)03-03(_____________________________________________

 2 חדרים, 35 מ"ר, 
משופצת, קומה 1, מעלית, 

אופציית השכרה, 1,800 ש"ח, 
מחיר 390,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)03-03(_____________________________________________

קרית שמואל

קרית מוצקין
 בפינת גושן, מחולקת 
ל- 2, קומה 1, אזור מרכזי 
ומבוקש, מחיר מציאה!!! 

580,000 ש"ח. נופר מרסיאנו, 
052-7395150)03-03(_____________________________________________

 3 חדרים, 80 מ"ר, 
משופצת )בניין מרובע(, 
מתאימה לחלוקה, מחיר 

580,000 ש"ח. גיא אטיאס, 
054-8161125)03-03(_____________________________________________

רמת גן

 בסנהדרין גבול ב"ב, ד.גג 
בבניין חדש, מרפסת מרווחת 

ו- 3 חניות. מיטל דהרי - שיווק 
_____________________________________________)03-03(ויזמות נדל"ן, 054-3080050

+5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בהרא"ה גבול ב"ב, 

מרווחת, משופצת, עורפית, 
מרפסת שמש, להשקעה 

ומגורים. מיטל דהרי - שיווק 
_____________________________________________)03-03(ויזמות נדל"ן, 054-3080050

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4חד' 
מפוארות, החל מ- 5,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 במרכז שיכון ה', 
5.5 חד' + סוכה 

גדולה + מ.שמש + 
מעלית, 5,600 ש"ח. 

***בקלישר, כ- 2.5 חד' 
+ משופצת, ק"א + 

ריהוט. "יאיר נדלן"
052-7633978)03-03(_____________________________________________

 כחדשה! בנורוק, מרוהטת 
קומפלט, ק"ב, דוד"ש, מזגנים, 
מיידי, לזו"צ ללא ילדים, 2,700 

_____________________________________________)03-05(ש"ח, 054-8425580

 בלעדי בסנהדרין 
ברמת-גן גבול ב"ב, מיני 

פנטהאוז, קומה ה', 5 
חדרים + מרפסת שמש 
80 מ"ר + מעלית שבת 

+ חניה, 7,700 ש"ח. 
"תיווך בתים"

050-6481890)03-03(_____________________________________________

 בבניין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז מפואר, 10,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בבירנבוים, דופלקס 5 
חד + גג ענק, משופצת 
עם נוף פתוח + מעלית, 

ב- 6,500 ש"ח, גמיש. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)03-03(_____________________________________________

 בחברון, דופלקס 5 חד', 
משופצת, ק"ב + גג מרוצף, 
נוף, 6,500 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
בחברון, דירת 6 חדרים, 

שמורה, טריפלקס, 
6,500 ש"ח. פאר 

הנדל"ן, 03-8084242, 
058-7111860)03-03(_____________________________________________

 באבטליון, 4.5, ענקית, 
יפהפיה, ק"א + מעלית, 

מרוהטת, 6,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים"
03-5791514)03-03(_____________________________________________

 בבניין חדש!!! בפ"כ, 
ק"ב, מעלית, חזית, 

4,500 ש"ח, מפתחות 
אצל "אביחי - מתווכים"

03-5701010)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, במימון, 3 
חד', חדשה, מרוהטת, 

ממוזגת, ק"ד בלי מעלית, 
ב- 3,700 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 052-8555594

 בפרדס כץ ברח' הרצל 
בבניין חדש מקבלן, 3 חד', 

ק"ב + מעלית, 3,900 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי!! בדניאל, 3.5 
חדרים + הול, משופצת, 

חזית, 4 כ"א, ק"ב, 
ממוזגת ומושקעת, 

כניסה מיידית, 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בלעדי!! בדניאל, 2.5 
חדרים, ק"ב, משופצת 

ויפה, ממוזגת, כ' מיידית, 
3,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בבית יוסף, 2.5 
חדרים, 50 מ"ר, 
מרוהטת, חדשה 

ומושקעת, ק"ד + 
מעלית, מיידי, 3,500. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 באזור מרכזי, 2 חד', 
יפיפיה, מרוהטת, ממוזגת, 

מאווררת, לזו"צ, מיידי,
03-5742697 ,052-7637508)03-04(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

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

,054-3975683
03-5704670)03-03(_____________________________________________

 בשיכון ה', יחידת דיור 
משופצת ריהוט חלקי 

כולל ארנונה, 2,300 
ש"ח, מיידי,

050-8620450)03-06(_____________________________________________

 בלעדי, בשיכון ג' 
והסביבה, יחי' דיור 

מרוהטות, יפות במחירים 
נוחים. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)03-03(_____________________________________________

 דירת חדר וחצי, מרוהטת 
חלקית לאחר שיפוץ, 2,500 

ש"ח, ברחוב רלב"ג, מיידי, 
אפשרי לתקופה קצרה,

054-6804376)03-04(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" )לא 
למגורים( לצורך עבודה שקטה 

וכדו' מתאים במיוחד לסופרי 
סת"ם, כולל מיזוג, מים, 

שירותים, 500 ש"ח - אפשרי 
גם להיכנס כשותף,

053-3157272)03-03(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, נקיה, 

יפה, מתאים רק לבודד! מה- 
1-3-17, לפרטים:

054-5634160)03-06(_____________________________________________

 דירת גן, 8חד', 20מ"ר + 
70מ"ר גינה, מיידית. משה 

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 4 חדרים ברחוב עמרם 
גאון 3, ללא תיווך,

052-7505847)03-06(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בגילה )שבו(, 3 חדרים, 

מוארת, כיוונים טובףים, קומת 
ג' )לא אחרונה(, מיידית. "תיווך 

דירה לי" - )אלי(, 
050-8226337)03-03(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)03-03ח(052-6616800, 08-6277193

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)03-04ח(מבוגרת. מיכל, 050-5952474

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)03-04ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה משפחה לאירוח 
מדי פעם בשבתות ל- 2 
_____________________________________________)03-04ח(בחורים, 053-2743931

 בב.שבע בבר גיורא, דירת 
גן + גינה, 3 חד', משופצת, 

כניסה מיידית, מחיר מציאה! 
התקשרו עוד היום! תיווך, 

054-2388654)03-03(_____________________________________________

 בב.שבע, 3.5 חד' בקרבת 
האוניברסיטה, בשכונה ב', 

ק"ג, מיידי, מציאה! התקשרו 
עוד היום! תיווך, 

054-2388654)03-03(_____________________________________________

 בב.שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה, ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשואה גבוהה! 
_____________________________________________)03-03(מציאה! תיווך, 054-2388654

 בבאר-שבע, 3 חד', באזור 
סטודנטים, בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)03-03(רומן, 052-7731832

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכר ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי, 1,500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מוכרת 
ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

720,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

560,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 למכירה בנין מסחרי 
בירושלים, מושכר ב- 40,000 

ש"ח בחודש, חוזה ל- 10 
שנים, 6,000,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 
יח' בקרבת אוניברסיטת בן-

גוריון, מושכרת 680,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 למכירה, קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 ברש"י, רובע ט' המתחרד, 
דירת 4.5 חדרים, קומה 3, 111 
מ"ר + מרפסת 12 מ"ר. תיווך 

_____________________________________________)03-03(רימקס, 055-9941042

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)03-03(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)03-03(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 

נוף לכינרת, 1,680,000 ש"ח, 
פוטנציאל להשקעה! "רימקס" 

050-2442446)03-03(_____________________________________________

 מינימרקט, מוניטין, כ- 12 
שנה, בציר מרכזי במרכז!!! 

שכירות נמוכה, מחזור 
כ- 350,000 ש"ח, ריווחי, 

_____________________________________________)03-05ל(052-3267692

 למסירה חנות סלולר 
כשרה ופעילה בתשלום 

_____________________________________________)03-03(סמלי, 052-7111999

 ביוספטל! בהזדמנויות, 
2.5ח', משופצת קומפלט - 
ק"ג, מיידית!! רק 865,000 

_____________________________________________)03-03(ש"ח, 050-4811122

 מציאה! בהלר/הרצל 
)איזור מתחרד(, 2.5ח', ק"א, 

מסודרת ויפה )חזית(, רק 
1,190,000 ש"ח,

050-4811122)03-03(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-07/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-03/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-02/17(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)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-02/17(_____________________________________________

בר יוחאי

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(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)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-08/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-05/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-04/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-04/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-05/17(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

058-4425597)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

■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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

נכסים
 מציאה! למכירה בית 
מלון בצפון פעיל ורווחי + 

תוכנית השבחה + תמ"א 38, 
_____________________________________________)53-02/17ל(054-6856170

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

 בגבעת זאב, 200 
דונם. ברמות 83 דונם כולל 
אפוטרופוס הכללי. פולטוב 

_____________________________________________)53-4/17(נכסים, 052-3646632

 ברחביה, עיסקה כולל 
היתרים, 10 דירות וחנות, 24 

מליון. פולטוב נכסים,
052-3646632)53-4/17(_____________________________________________

מחסנים

מציאה! להשכרה 
28 מ', ק"א כניסה 
נפרדת, בבנין יפה, 
מתאים למשרד או 

לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,100 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 

שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)54-3/17(לחודש, 052-7667000

 להשכרה בבני-ברק 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה,
050-5125550)02-05(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב - 
במרכז זכרון מאיר, 30 

מ"ר. תיווך, 
073-7240559)02-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכז ב"ב, 30 מ"ר 
+ שרותים, מיידי! מתאים גם 

_____________________________________________)02-03(לכוילל, 054-84050602

בית שמש
 וילה מקסימה + חצר 

+ מרפסת נקיה ומאובזרת, 
לשבתות במחיר מוזל מאוד, 

053-4100529)02-13/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-27/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-16/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-31/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475)02-05(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

מגרשים

מבנים

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

חנות וגלריה- ביחד/
לחוד, 30 מ' מול אוניברסיטת 

בר-אילן במרכז מסחרי
_____________________________________________)50-03/17ל( 050-2306103

 מבני תעשיה, מחסנים 
גדולים, חנויות ומגרשים, 
למכירה ולהשכרה באיזור 

בית-שמש והסביבה. אמסטון 
_____________________________________________)53-6/17(נדל"ן, 052-7667747

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכז ב"ב, 30 מ"ר 
+ שרותים, מיידי! מתאים גם 

_____________________________________________)02-03(לכוילל, 054-8405062

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)02-13(רמי

 בנתניה - מגרש קו ראשון 
לים, 3 מגדלים, 150 דירות 
יוקרה, 190 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-3646632

 ברמת-גן - עסקה של 19 
דירות יוקרה כולל היתרים. 

_____________________________________________)02-05(פולטוב נכסים, 052-3646632

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 מציאה, להשכרה 
חנות ברח' ר' עקיבא 

קרוב לרח' השומר 18 
מ', מתאים לכל מטרה, 

מידית, 2,750 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

לחברה ירושלמית 
בתחום הטכנולוגיה הכשרה

(מנויים חודשיים)
דרוש שותף/משקיע

053-9638240
 למכירה חנות 

תכשיטים ושעונים 
יוקרתית ומצליחה ברח' 

ר' עקיבא בבני-ברק,
_____________________________________________)03-06ל(053-3392592

בבאר יעקב, בקניון 
החדש! למכירה עסק 

פעיל בתחום המזון 
)מותג בלעדי(, פוטנציאל 

ענק!!! "אביחי - 
_____________________________________________)03-03(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בב"ב במרכז 
ר"ע לחנות/לכל מטרה )6 

מדרגות(, 25-40 מ"ר,
053-3130600)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 6,700 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)03-03(_____________________________________________

 בב"ב בר"ע, חנות למכירה, 
24 מ"ר, 1,600,000 ש"ח, 

050-2229247)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
באיצקוביץ-ר"ע, מיקום 

מעולה! חזית, משופצת, 
44 מ"ר + גלריה 24 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך, 050-4113250, 
050-6500740)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברש"י 
)ע"י ר"ע(, חנות כ- 75 
מ"ר, משופצת, חזית, 
מיקום מעולה! כ- 75 

מ"ר, מחיר אטרקטיבי, 
מיידי! תיווך,

,050-4113250
050-6500740)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא-כהנמן, 350 מ"ר + 

אופציה לעוד 200 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי, מיידי! 
ניתן לחלוקה ולמטרות 

נוספות. תיווך, -050
050-6500740 ,4113250)03-03(_____________________________________________

 מגוון חנויות למסחר 
בחיפה והקריות, החל מ- 

380,000 ש"ח. תיווך אלפסי, 
04-8441111)03-03(_____________________________________________

 בשיא המרכז, חנות 
מושקעת, 40מ"ר + גלריה. 
_____________________________________________)03-03("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור עזרא להשכרה, 
מרתף 500 מ"ר. "אפיק 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 להשכרה - בבלעדיות! 
בב"ב במתחם-קונקורד, 

עד 400 מ"ר, מסחרי 
ב- 2 מפלסים, מחולק 

למשרדים, מתאים 
למוסד, אפשרויות חלוקה 

מגוונות. רוט נכסים,
054-9391655)03-03(_____________________________________________

 באלישע, 140 מ"ר, 
)אפשרות לחלקית( משרד 

_____________________________________________)03-03(וכד', 054-8406031

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם בטאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)03-05(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)03-05(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)03-05(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70, 
_____________________________________________)03-05(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי, 
בהזדמנות!

052-2457617)03-05(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חלקאי פרטי, 

_____________________________________________)03-05(בהזדמנות! 052-2457617

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא/כהנמן, משרד 350 
מ"ר + אופציה לעוד 200 
מ"ר, אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך, 050-4113250, 
050-6500740)03-03(_____________________________________________

 ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת, ק"ק, 

מתאימה למשרד/עסק 
או יחידת דיור, מיידי, 
3,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בהרצוג/קוק, משרד, 
2 חדרים, 65 מ"ר, 

קומה -1 + מעלית, 
ממוזגת ומשופץ, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 להשכרה-בבלעדיות! 
בב"ב במתחם-קונקורד, 

עד 400 מ"ר - מסחרי 
ב- 2 מפלסים, מחולק 

למשרדים, מתאים 
למוסד, אפשרויות חלוקה 

מגוונות. רוט נכסים,
054-9391655)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בדמשק 
אליעזר, כ- 50 מ"ר, גישה עם 

רכב, מיידי, למכירות/סופרי 
_____________________________________________)03-06(סת"ם וכדו', 054-5634160

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ’ - כ”ב בטבת תשע”ז  18-20/1/2017 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

אבידות

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

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

לימוד נהיגה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-02/17(הכל!!! 03-6318999

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 

_____________________________________________)4-01/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-04/17(שעות. 077-40-900-70

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

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

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת כלולות )95(, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-05/17(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 

 קונה זהב! יהלומים! _____________________________________________)48-05/17()בב"ב(
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 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- 

_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

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

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 "שידוכי משפחה" 
לבחורי ישיבה ובנות סמינר, 

בית יעקב, ספרדים,
054-8400140)51-04/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-05/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 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)52-52/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)53-2/17(_____________________________________________

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

■ "שידוכי המרכז" - _____________________________________________)29-27/17(050-7801545
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

 מכשיר BCD חדש! 
קולט גלי חום אלקטרוני 

מגנטי, לטיפול בדלקת פרקים, 
כאבי גב, צוואר וראש וכאבים 

כלליים, 1,500 ש"ח,
054-5451044)54-4(_____________________________________________

 לקוראי קול העיר 
בלבד! 119 ש"ח ליום, 

)בתוקף עד 1/2/17(.
"נתיב" - השכרת רכב 

לנהגים צעירים וחדשים, 
03-7267260)01-4/17(_____________________________________________

עורכי דין
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי. -052
_____________________________________________)01-12/17(2539829 - חיים

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים, נמכרים עקב שינויים 
בענייני עבודה, ראשון: 600 

ש"ח, שני: 900 ש"ח,
052-3281503)01-01(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "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)50-44/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-04/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

תשמישי  קדושה

למכירה
ספר תורה 

מהודר

053-3179600

כתב ספרדי 
סופר יר"ש 

בהמלצת רבנים 

 דרושה סכך בתרומה/
סימלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)02-03ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)02-03ח(055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)02-03ח(טורפים, 055-6777117

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)02-03ח(בתמורה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)02-03ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)02-03ח(ישיבה בתמורה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)02-03ח(054-7432035

 משפחה ברוכת ילדים 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)02-03ח(053-3191325

 משפחת אברך ברוכת 
ילדים, מעוניינת בסורג נפתח 

לחלון בגודל 98X98 ס"מ 
)אפשרי בתשלום(,

_____________________________________________)02-03ח(08-9765927

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)02-03ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7396092

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)02-03ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)02-03ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל

_____________________________________________)02-03ח( 054-7938941

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי תמורת מזומן 

_____________________________________________)02-03ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)02-03ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)02-03ח(050-6651365

 מעוניינת לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' או אחר, 

ב- 50 ש"ח במצב מצוין, 
052-7163334
_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, במחיר 50 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לנגן, 052-7163334

 מעוניינת לקנות פקס 
רגיל במצב טוב מאוד, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(03-6185569

 דרוש שעון זהב/תכשיט, 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)02-03ח(050-6651365

 מעונינת בהחלפת גגון של 
בוגבו צבע וורד פוקסיה, ממש 

כמו חדש לצבע אחר - עדיף 
_____________________________________________)02-03ח(נטרלי, 054-84730577

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)02-03ח(בשווה ערך, 054-9985503

 נמצא בפרשת ויצא, צמיד 
באזור וויז'ניץ, נתין לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)02-03ח(סימנים, 054-8481018

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

052-3239123 ,052-5752933)1-54(_____________________________________________

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

דייהטסו
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 133,000 ק"מ, 22,000 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון

סקודה

סיאט

מיצובישי

מוצרים 
ושירותים

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
_____________________________________________)49-04/17(מובטחות! 054-8527470

דיו וטונרים
 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

קיה

שברולט

 קאיה קרניבל 2011 
דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 

שמורה  במצב מעולה, 
_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

 נפתחת בב"ב, קבוצת 
גברים לדיאטה, תזונה חכמה 

_____________________________________________)02-03(וייעוץ אישי, 054-4400173

דיאטה

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן. 
"לוינסון רכבים"
076-54-12-123)03-03(_____________________________________________

 מיצובישי גרנדיס 2006, 
7 מקומות, דגם מפואר, רק 
_____________________________________________)03-03(39,000 ש"ח, 052-2790370

 *סיאט טולדו בהנחה 
משמעותית ובהחזר של 990 

ש"ח לחודש ללא מקדמה, 
מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 

076-54-12-123)03-03(_____________________________________________

 סקודה-אוקטביה 2011, 
יד-ראשונה, פרטי, מצב 

_____________________________________________)03-04(מעולה, נידרה! 052-7168739

 שברולט אורלנדו 7 
מקומות המרווחת בבעלות 
ראשונה על שמך, ב- 100% 

מימון ובהחזר החל מ- 1,500 
ש"ח בחודש, לפרטים:

076-54-12-123)03-03(_____________________________________________

אדריכלות
 אדריכלית מקצועית ברמה 

גובהה, 2,000 ש"ח, ל- 80 
_____________________________________________)03-03(מ"ר. בתיה, 052-7113630

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

 שיניים לבנות 
ואסטטיות - מדבקות 

להלבנת שיניים, הלבנה 
מוכחת!! 14-20 

טיפולים, תוצאות 
_____________________________________________)03-06(מיידיות, 054-8527470

השכרת רכב
 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

שידוכים

 זיווג משמיים - משרד 
שידוכים לרציניות/יים בלבד! 

100% אחוזי הצלחה מכל 
הארץ, מלווים אותכם עד 

החתונה ומוצאים לכם את 
החצי השני, כל המגזרים, 

054-5663798)03-03(_____________________________________________

 נמצאה בחנוכה, מטריה 
פרחונית, ברחוב חזון-איש, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-7675483

 נמצא נגן קטן שחור 
סנדיסק באוטובוס 402 מב"ב 

לירושלים במוצא"ש, לפני כמה 
_____________________________________________)03-04ח(חודשים, 03-5745162

 נאבד לי מזוודה עם בגדים 
בערב שבת פרשת חיי שרה 
בקו 402 שנסע לבני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7147502

 אבד עגיל זהב לבן משובץ 
עם פנינה, אבד ברח' רבי 
עקיבא 152 בני-ברק, -03

_____________________________________________)03-04ח(7517050

 אבד צרור מפתחות במרכז 
העיר ירושלים )מחובר לצרור 

און קי מסווג(, היקר מאוד 
לבעליו! המוצא יבוא על שכרו, 

_____________________________________________)03-04ח(052-6795000

 נאבד עגיל זהב, המוצא 
_____________________________________________)03-04ח(יתקשר, 053-3122504

 נמצא צמיד זהב בב"ב 
בכ"ג כסליו, לפרטים: -050

_____________________________________________)03-04ח(4147378

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)03-04ח(1-599-500-003

 דרושה קסדה, טל':
_____________________________________________)03-04ח(054-8423405

 דרוש סכך בתרומה/סמלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7938941

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)03-04ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי, תמורת מזומן 

_____________________________________________)03-04ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)03-04ח(בשווה ערך, 054-9985503

 דרוש מקרר בתרומה 
לחיידר בב"ב באופן דחוף, תזכו 

_____________________________________________)03-04ח(למצוות, 050-4111685

 דרושה מלונית דיגיטלית, 
אנגלי-עברי בדחיפות,

_____________________________________________)03-04ח(053-3132207

 למשפחה נזקקת, דרוש 
מכשיר טייפ תקין + רדיו 

)אפשרי גם לשמיעת דיסקים, 
_____________________________________________)03-04ח(02-5713361

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)03-04ח(055-6777117

 משפ' אברך ברוכת ילדים, 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)03-04ח(בתשלום(, 08-9765927

 משפחה ברוכת ילדים, 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)03-04ח(053-3191325

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)03-04ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)03-04ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)03-04ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)03-04ח(054-7938941

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט, 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)03-04ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)03-04ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)03-04ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7396092

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)03-04ח(טורפים, 055-6777117

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)03-04ח(בתרומה, 052-3595314

 מעונין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)03-04ח(לחקלי חילוף, 052-3595314

 דרוש אורגן אפילו פשוט 
למתנדב שמנגן למבוגרים, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8437102

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7653753

 למשפחה נזקקת דרוש 
בתרומה מייבש כביסה במצב 

_____________________________________________)03-04ח(טוב! 054-7354625

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מודם סטיק כחדש, פתוח 
לכל החברות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-06ח(050-4171813

 IBM מחשב נייד* 
)לנובו( במצב חדש כולל וינדוס 

אופיס ותוכנות, 500 ש"ח. 
 IBM מטען למחשב נייד*

)לנובו(, מקורי, רק 85 ש"ח, 
058-7920443)03-04(_____________________________________________

 שואב אבק לשטיחים, 
מעולה!! 150 ש"ח,

054-8527470)03-06(_____________________________________________

 רדיאטור בירושלים, 120 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מחשב נייח חזק עם 1 
טרה במצב מצוין, רק 499 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7171228

 נייח מדהים עם 1000 
ג'יגה, רק 499 ש"ח, איזור 

_____________________________________________)03-04ח(ירושלים, 054-8470594

 מסך דק "17 אינצ' כחדש, 
רמקולים מובנים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4116860

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 80 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייח מהיר עם 
1000 ג'יגה, ווינדוס 7, רק 499 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-3294452

 טאבלט איכותי אסוס 7, 
מצב חדש כולל נרתיק, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב ווינדווס 7 + 
תוכנות, מצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-8401909

 רדיאטור חימום 15 
צלעות, חדש, חב' טובה, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-7111982

 רדיאטור 14 
צלעות,מעולה, 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בב"ב, 052-7600336

 מילון אוקסופורד מדבר, 
חדש עם כמה שפות 
ותוספות, 420 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(052-7687014

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 054-8453370

 פן פרלוקס סופר טורבו 
- 2600 כחדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3103302

 קוצץ ירקות המתחבר 
למקסר קנווד כחדש, 200 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח מפ"ת, 052-7609666

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל, 
2.05 מטר, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(050-2897977

 מחשב נייד כולל וינסדוס 
7 ותוכונות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8474954

 מכונת כביסה חצי 
אוטומטית כחדשה במצב 
מצוין, המחיר 500 ש"ח, 5 

_____________________________________________)03-04ח(קילו, 054-7317883

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8474176

 רדיאטור חדש, 15 צלעות, 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004, אלי

 סטפר מכשיר הליכה 
כחדש ממש, בבית-שמש, 320 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, גמיש, 054-8445650

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 052-2421622

 התקנת תוכנה ללימוד 
אנגלית, חדשה, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7687019

 קוטל יתושים, מצב חדש, 
_____________________________________________)03-04ח(90 ש"ח, 054-8423031

 פלטה מצוינת, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 יש לי נגן סאנדיסק ואני 
מעוניין להחליפו בנגן סובו, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3138898

 2 מדפסות HP כולל: 
פקס, צילום, הדפסה, סריקה, 

כחדשות, 360 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(050-5343924

 רדיאטור חימום חדש, 15 
צלעות, 180 ש"ח בלבד )ב"ב(, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004

 מקדחה רוטטת, חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-6784969

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017, ותוספות 

_____________________________________________)03-04ח(280 ש"ח, 053-3120547
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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)20-18/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-05/17(_____________________________________________

תינוקות

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 עגלת קניות מברזל 
מעולה, חזקה במיוחד, 
מצב חדש ממש - לא 

היה בשימוש, 190 ש"ח, 
054-6337121)53-06/17(_____________________________________________

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

■ 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 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 מטפלת חמה ומסורה, 
מעוניינת לטיפול בילדים 

בשעות הצהריים בביתם בבני-
_____________________________________________)01-04(ברק, זמין ערב, 054-8451318

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)02-03ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן, פתוח ופנוי 

_____________________________________________)02-03ח(להצעות, 050-6651365

 התפנה מזכ"ל עמותה, 
עוזר של רב, ניהול חשבונות, 

הו"ק, מס"ב, מרכב"ה, 12 
_____________________________________________)02-03ח(שנים, 052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול + מחשב 

נייד ורכב, במשרה רווחית!!! 
_____________________________________________)02-03ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בירושלים 
בעבודה משרדית טלמרקטינג 

_____________________________________________)02-03ח(או מכירות, 052-7167172

ריהוט
 שולחן אוכל, מידות 2/1, 

נפתח ל- 3 מ' כמו חדש 
בצבע עץ בהיר, ב- 900 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ל(050-7366167

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)02-05(_____________________________________________

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)02-03ח(200 ש"ח, 052-3463482

 כלי מפלסטיק גדול 
לאיחסון, מיוחד לקורנפלקס, 

כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 למסירה לאברך/בחור 
ישיבה, סבל + ארגז + 
משענת לגוימקס 250,

_____________________________________________)02-03ח(054-8414744

 סיגריות מלברו ליט/
אדום, 250 ש"ח לפאקט, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7603909

 אופניים לילדים, חדשות, 
_____________________________________________)02-03ח(180 ש"ח, 052-7126106

 פאקט כאמל, ב- 215 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8419714

 פאקט  פרמלמנט, ב- 240 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8419714

 שרשרת 1.80 מטר 
מחוסמת, 300 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(053-9800003

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7154392

 מערכת סטריאו ניידית - 
דיסק MP3, טייפ ורדיו, 240 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 מכונת גילוח נטענת, 3 
ראשים + קוצץ פיאות, 140 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 מצלמה דיגיטלית פוג'י 
בירושלים, 220 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 02-6421424

 בר מים, למים חמים 
וקרים, מתחבר לברז מים, 

פועל מצוין, 320 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(050-2897977

 בירושלים למכירה מערכת 
DVR פלוס שתי מצלמות, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 054-5884371

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מערכת תאורה לצילום 
סטודיו ואירועים הכולל 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה 
)דגם ישן(, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה, כולל מיקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 מצלמה נגד מים, ב- 100 
ש"ח, 14:00-16:00, -22:00

_____________________________________________)03-04ח(24:00, 052-4137894

 גמבוי שני מסכים, 450 
ש"ח, 14:00-16:00, -22:00

_____________________________________________)03-04ח(24:00, 052-4137894

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-6651365

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)03-04ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(054-8470594, ירושלים

 מחשב נייד שמור ותקין 
כחדש, רק 499 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(052-7171228 רק בין הסדרים

 מסך דק 19 אינץ, 170 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 סטפר, מכשיר הליכה 
כחדש ממש, בבית שמש, 320 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, גמיש, 054-8445650

 מקרר לבן 500 ליטר, מ. 
מעולה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(054-5823874

AEG 'מכונת כביסה חב 
ב- 500 ש"ח, 6 קילו,

_____________________________________________)03-04ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5823874

 גיימבוי, 211 משחקים, 
חדש בקופסא, 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח()אלעד(, 052-7639345

 מכונת גילוח נטענת, 3 
ראשים + קוצץ פיאות 140 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לפני/אחה"צ, אפשרות 

להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)03-03(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות, קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)03-06(עבודה מיידית!!

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 לארגון חסד חשוב 
בסניף בני ברק 

דרושות עובדות לגיוס 
תרומות,בעלות ידע 

וניסיון. לפרטים
054-8493669)03-06(_____________________________________________

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

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)03-04ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן, 

_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מעונין לנקות תלמודי 
תורה, בתי מדרש או כוללים, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 054-8592204

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, משרה בכירה! 
_____________________________________________)03-04ח(050-4160390

 התפנה בעל קורא מומחה 
ומנוסה בכל הסגנונות באזור 

_____________________________________________)03-04ח(המרכז, 050-4164543

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד 
_____________________________________________)03-04ח(מהבית! 050-4160390

 מזכירה מעוניינת בעבודה 
משרדית באזור בני-ברק, ידע 

במחשבים, גביה ובהנ"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4116662

 בחור בן 19 מעוניין לגור 
אצל מבוגר בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(054-8437102

 מעוניינת לקבל בבית, 
עבודות משרד/ניירת, ללא 

_____________________________________________)03-04ח(מחשב, 054-9448300

 בחור ישיבה מחפש עבודה 
+ מגורים אצל משפחה 

בחו"ל - ארה"ב/אירופה וכד' 
בכל תשלום, 053-3188973, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7163334

 בחור עם נסיון, מעוניין 
לכרוך ספרים לביכ"נ, נא 

להשאיר הודעה, 
_____________________________________________)03-04ח(058-7591994

 קלדנית, מחפשת עבודה, 
עימוד, עיצוב גרפי ועריכה, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8414669

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)03-04ח(משרד החינוך, 052-7633316

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

 כסא אורטופדי עם גלגלים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813, בני-ברק

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, 220 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שולחן מתקפל, מצב 
חדש, 2.40, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 ספה, 2 מושבים, מצוינת, 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-8423031

 3 מדפים + זויות, 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 2 ספריות קטנות, 80 
_____________________________________________)03-04ח(כ"א, 054-8423031

 3 כסאות פלסטיק עם 
_____________________________________________)03-04ח(ידיות, 80 ש"ח, 054-8423031

 ספת עור 2 מושבים בצבע 
_____________________________________________)03-04ח(חום, 200 ש"ח, 03-6180473

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד, צבע בהיר, 
בד קטיפה, 180 ש"ח, בני-

_____________________________________________)03-04ח(ברק, 052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מראה גדולה עם 2 
מגירות, צבע ערמוני, 300 

ש"ח, 03-5745162
_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 ארון גבוה וצר: גובה 2 מ', 
רוחב 37 ס"מ, עומק 40 ס"מ, 

כמו חדש, מחיר 400 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(טלפון: 050-7366167

 ארונית, אורך 1 מ', גובה 
72.5 ס"מ, עומק 55 ס"מ, 

400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)03-04ח(050-7366167

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספריה + ויטרינה + מזנון, 
על פני שטח של כ- 4 מ"ר 
- עץ מלא )צביעה בתנור(, 

ב- 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(052-3770002, לא בשבת

 למוסדות חינוך וישיבות, 
שולחנות + כסאות לחדר-

אוכל במחיר מוזל,
052-6590995)03-04(_____________________________________________

 שידה, 12 מגירות מעץ 
מלא. ארון בגדים מעץ מלא, 

6 דלתות כולל מדפים ותלייה 
עם מנגנון. חדר ילדים/נוער 

כולל מיטה מעץ מלא. שולחן 
כתיבה כולל מגירות מעץ 

מלא. ארון בגדים, 4 דלתות 
מעץ מלא. חדר ילדים/נוער 
כולל מיטה נסיכותית מעץ 
מלא. ארון בגדים, 4 דלתות 

מעץ מלא. שולחן כתיבה כולל 
מגירות בשני הצדדים מעץ 
מלא. פינת אוכל יוקרתית 

 115X24 כוללת שולחן
נפתחת עד 350 מטר מעץ 

מלא עם 8 כסאות מעור עם 
גב מיוחד. לפרטים:

050-5983344)03-03(_____________________________________________

 כסא מנהלים שחור במצב 
טוב, 200 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)03-04ח(054-2633790

 מיטות היירייזר כחולות 
כחדשות, כל מיטה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 052-7155955

 לחדר ילדים, 4 קורות + 
עמודון + מנורה צבע אגס, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 054-8449894

 מציאה! ספה יפיפיה 
נקיה במצב מעולה, 5 מקומות 
מחולקת ל- 2, ב- 190 גמיש! 

_____________________________________________)03-04ח(052-7630089

 מזרון אורטופדי חדש בנילון 
במחיר מציאה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(גמיש, 052-7649377

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)03-04ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 ספה 2 מושבים מודולרית, 
290 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מיטת יחיד גדולה, 1,080 
מטר עם ארגז מצעים, ניתנת 

לכיוונון, 220 ש"ח, מצ במצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7633316

 שולחן ו- 6 כסאות 
מרופדים לסלון, חדשים 

בהזדמנות, אפשרי כסאות 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-4227714

 בב"ב סט סלון דו  500 
ש"ח + כורסה 300 ש"ח + 
שולחן סלון נמוך, 200 ש"ח 

כחדשים, אפשר בנפרד. 
ספריה לחדר ילדים, 2.10 

מכתבה מגירות ומדפים סנדויץ 
פורמיקה כחדשה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4347436

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)03-04ח(6522251, 052-3805386

 מיטת מעבר + מזרון 
שינה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3114819

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ  מלא עם מגירה 

בעיטור ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(054-4783220

 מזנון עם ויטרינה זכוכית, 
חום מהגוני, אורך 2 מטר, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-5198598

 מיטת טיפולים 
לקוסמטיקאית, כחדשה, 

כמעט ולא נעשה שימוש, 
500 ש"ח, 052-8089664, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8089665

 מיטת נוער לשינה 
כחדשה, 400 ש"ח, -052
_____________________________________________)03-04ח(8089664, 052-8089665

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)03-04ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 ספה דו מושבית מעור 
בצבע שמנת, רק ב- 490 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4196197

 בהזדמנות ספפה במצב 
טוב, 200 ש"ח, טל':

_____________________________________________)03-04ח(054-5925787

 עמודון לסיפרי קודש + 
מגירות בצבע שחור מט, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 053-3114819

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצב מצויין, 10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, 220 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול פלסטיק כולל מזרון 
לתינוק, במצב חדש, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 עגלת אינגלזינה, טיולון 
+ אמבטיה, שמורה מאוד, 

400 ש"ח מפ"ת,
_____________________________________________)03-04ח(052-7609666

 עגלה חדשה באריזה, 390 
ש"ח במקום 590. דגם 
Red dream, לפרטים:

_____________________________________________)03-04ח(052-7625772, 03-6161852

 כסא האכלה + סל-קל 
+ כסא הגבהה נייד )בוסטר(, 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 054-8410050

 מציאה - מיטת תינוק, 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)03-04ח(052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין, 
400 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)03-04ח(052-3073826

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק, מצב 
מעולה, כמו חדש, 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון יד 2, מצב מצויין, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 טיולון "איזי בייבי" חדש 
לא היה בשימוש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8449165

 מיטת תינוק, מצב חדש, 
יפה, מזרון אורטופדי, 350 שח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שידת החתלה, 180 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלת טיולון חב' איזי-
בייבי, צבע ורוד/לבן במצב 
מצויין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004 )ב"ב(

 עגלת תינוק חברת בלו - 
ד"ר בייבי, אמבטיה + טיולון, 

כחדשה במצב מצויין, 500 
ש"ח, פלאפון: 052-7148004 

_____________________________________________)03-04ח()ב"ב(

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
חב' שילב, ב- 300 ש"ח, שנה 

_____________________________________________)03-04ח(בשימוש, 053-3114819

 עגלת תינוק יד 2 מצב 
מעולה כמו חדש, 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון במצב מצוין, 190 
ש"ח, בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מיטת תינוק במצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)02-03ח(052-3073826

 בהזדמנות מעמיד מברזל 
לאמבטיה של תינוק, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 פלאפון גלקסי, תומך 
כשר פוקט 2, מצב חדש ללא 

WI-FI, ב- 200 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7647637

 S18 טלפון אקספרית 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-2421622

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 052-7966786

 דיבורית סמסונג חיבור 
USB, קטן כחדש, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8491154

 סים ב- 50 ש"ח בתוכנית 
ללא הגבלה, 15 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7167777

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(054-4783220

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 *סוני אריקסון ברשת 
אורנג'/סלקום עם מצלמה 

איכותית )לא טאצ'(, 95 ש"ח, 
054-2423785)03-04(_____________________________________________

 סמסונג/נוקיה ברשת 
אורנג' סלקום )פשוט( לא 
כשר ולא טאצ', 60 ש"ח, 

054-2423785)03-04(_____________________________________________

 למה להישאר בבית 
בגלל מדרגות? מעלוני 
מדרגות ניידים, חדשים 
ומשומשים + אחריות, 

מגיעים עם הדרכה 
וליווי מקצועי, לפרטים 

_____________________________________________)03-05(והזמנות, 072-7638373

 מזוודה טובה, 4 גלגלים, 
גדולה, 80 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 חליפה שחורה, מצב 
חדש, מידה 46/48, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 פראק מידה 46, מצב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 נדנדה לילדים, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב חדש, 054-8423031

 תוכונים, פינקי, קוקטלים, 
ברווזים, ארנבות, בתי הטלה, 

תרנגולת, כל אחד עם 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3109233

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 190 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 פאה חדשה מעוצבת, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4131038

 תחפושות של פורים 
כחדשות, מחיר 30 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 נעליים ניובלנס נשים 
מספר 37.5 במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 סט הבדלה מוכסף, 4 
חלקים, חדש באריזה, 100 

ש"ח במקום 160 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בב"ב

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי ביותר, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 200 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 גלגליות שמתלבשות על 
כל נעל, מצב מצוין, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(בבני-ברק, 052-7600336

 בב"ב, חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 50 

ש"ח, 30 חוברות, טל':
_____________________________________________)03-04ח(054-8457834

 סידור שבת של מלכות 
מבית "מלכות וקסברגר", חדש 

באריזה, 40 ש"ח )במקום 60 
ש"ח(, בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-7600336

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 70 

ש"ח במקום 109 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בבני-ברק

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפת, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 סיגריות מלברו לייט/
אדום, 250 ש"ח, לפקט, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7603909

 תרנגולים בלדים לכפרות, 
ללומדי שחיטה וכל מטרה, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח כ"א, 08-9765927

 כלוב גדול לחיות קטנות - 
50 ש"ח, כלוב קטן + אביזרים 

_____________________________________________)03-04ח(- 100 ש"ח, 03-9307308

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7154392

 בלון סודה-קלאב גדול, ריק 
למסירה תמורת בלון קטן, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, טל': 050-4102083

 קולב עץ עומד בעל שלוש 
רגליים, שישה מתלים בחלקו 

העליון, 80 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(050-6618109

 poeme בושם פואם 
יוקרתי מבית לנקום, חדש 
באריזה סגורה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-9784433

 3 תוכונים, רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח()ללא כלוב(, 054-8442627

 גל-גל לאופני הילוכים, 24, 
_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח, 054-8491154

 נדנדה לתינוקות, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב חדש, 054-8423031

 קליקס - כמות גדולה, 90 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 לגו - כמות גדולה, 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 פוך זוגי חדש - 60 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 ויטרינה יוקרתית לכלי 
כסף במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8439407

 תיק לפאה, ראש נמוך 
+ ראש פאה, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(פלאפון: 052-7148005 )ב"ב(

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח. -03
_____________________________________________)03-04ח(9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח, -03
_____________________________________________)03-04ח(9074725, 054-8412903

 שמלת ערב יפיפיה, מידה 
38-40 בצבע סגלגל, 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 03-6180473

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)03-04ח(03-9074725

 שמלה לנשים/נערת 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל Zara בז' קצר 
פוך לנערות S/M אופנתי + 

ג'קט אפור, 150 ש"ח שניהם, 
_____________________________________________)03-04ח(058-4843223

 אופני הילוכים חדשים 
באריזה, 20 אניץ - 430 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(גמיש, 052-7147135

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)03-04ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת שואי האיכותית ללא 

משקף, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט מתאים 
לאירועים, עד 150 איש, קל 
לנשיאה, במצב מעולה 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 עם 
שני גוייסטיקים ומשחקים 

במצב מצוין, 400 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330, ב"ב

 עט קויקשלרי סורק טקסט 
מאנגלית לעברית עם קול, 

חדש, 450 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 כלוב לאוגרים וכו' גודל 
בינוני 80*40 ב- 100 ש"ח, 
כלוב לתוכי וכו' גודל בינוני, 

ב- 80 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 פאה טבעית חדשה גלית 
איטליה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(058-3281908

 נעלי ניו באלנס מידה 
37.5 כחדשות, ספורט, 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-3281908

 תחפושות לפורים 
כחדשות, 40 ש"ח, כל אחד, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 אופני BMX כל המידות, 
_____________________________________________)03-04ח(70 ש"ח. מאיר, 052-7145348

 2 מעילים איכותיים 
חדשים תוצ"ח, לנשים ולכלות, 

מידה 44, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4192023

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 קופסה גדולה לאופניים, 
נשלפת, 100 ש"ח, -14:00

 ,22:00-24:00 ,16:00
_____________________________________________)03-04ח(052-4137894

 אופני הילוכים, מידה 20, 
"שימנו" חדשות מהנילון, 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4117603

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)03-04ח(052-3805386

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)03-04ח(19 ש"ח, 054-4783220

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 190 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4906526

 אופניים לילדים 20", 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, בטל': 054-5385013

 אופני הילוכים, 26' ב- 
_____________________________________________)03-04ח(290 ש"ח, 054-5385013

 מציאה, תוכי קוקטייל 
מאולף + כלוב ענק, 225 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, טלפון: 055-6688612

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4145023

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצוין, 
מספר לא מדויק, 38-44, 250 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4160457

 לול מתקפל. מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(055-6777117

 מזוודה טובה, יד 2, 4 
גלגלים, גדולה, 80 ש"ח, בני-

_____________________________________________)03-04ח(ברק, 052-5737813

 שמלת תחרה אפרסק 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8460621

 ברה"ע מזון מיוחד לכלב 
וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7966786
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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)48-20/17(_____________________________________________

4,000
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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!

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

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-06/17(לאה, 052-7120520

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות  &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
אפשרות לשעות נוספות

052-7164855

תנאים טובים!

ידע בסיסי במחשב - חובה

(לגברים דרושים נציגים
בלבד) 

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 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

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-03/17(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)53-02/17ל(_____________________________________________

 בפ"ת דרושה מטפלת 
לחצי משרה לגילאי שנה 
)54-3/17(          0524491044_____________________________________________

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקטינג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 

ממוחשבת, שפה נוספת 
)אנגלית - רוסית(, יתרון, 

קו"ח למייל:
glassner.s@gmail.com)53-02/17(_____________________________________________

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)03-04ל(054-8461589

 לרשת בגדי גברים, 
עובדים, עדיפות עם נסיון, 

עבודה במשמרות,
_____________________________________________)53-02/17ל(054-2327448, 050-7410240

 לחברה מובילה בתחום 
בניית אתרים ושיווק בדיגיטל, 

דרושות מתאמות מכירות 
טלפוני, 072-2230878

jobs@kidumplus.co.il)02-05(_____________________________________________

לסופר במרכז

קופאים/ות
סדרנים/ות

050-2044089
לפרטים-

דרושים
מנקים/ות

ירקנים

 למשפחה מסורתית 
בגבעתיים, דרושה אישה 

חרוצה ומסורה לטיפול בילדים, 
כולל עבודות בית קלות, 

בשעות הצהריים, 
050-6291846)54-3(_____________________________________________

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח-תקווה, משרה 

מלאה, קו"ח למייל: 
,lavie@gs-ins.co.il

054-6659070)54-03/17(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8083945 / 

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!

שכר 7000 ₪ נטו!!
טל': 052-8646080

מנקים/ות 
מחסנאי

לסופר באלעד 
דרושים/ות

קופאים/ות 
סדרנים/ות

050-2044081
050-2044000

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

אחראית ומסורה לטיפול, 
מגורים וניהול הבית בקשישה 

סיעודית במושב מירון

דרושה 
אשה / בחורה רצינית

  052-7629783   02-5380944
052-7644916

 דרושה קופאית מנוסה 
לחנות צעצועים, תנאים 

ומשכורת מעולים, להתקשר 
_____________________________________________)01-04(מ- 11:00 054-5230604

 למעון בב"ב דרושה 
מטפלת רצינית למשרה מלאה 
לתינוקיה וטבחית וכן פתיחת 

בוקר, תנאים מצויינים!
054-5841018)01-04(_____________________________________________

 בחורה/אישה לעבודות 
בית קלות ועזרה )בקטמון-ים(, 
053-3384991 ,050-6209175)01-04(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת, דרושה 
סייעת חמה למשרה חלקית 

או מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)01-04(למתאימה! 054-8598943

 לפיצריה ב"ב, דרושים 
עובדי פנים, מטבח, 

שליחים, תנאים טובים. 
_____________________________________________0524036430           )01-02ל(

 קידום פלוס - בנית 
אתרים ושיווק באינטרנט, 
מחפשת חבר'ה שיודעים 

למכור! בוא להרוויח 
שכר גבוה ובונוסים 

ללא הגבלה!! * אווירה 
מדהימה. * העבודה בבני 

ברק. קו"ח ניתן לשלוח 
job@kidumplus. למייל

co.il טלפון:
072-3902280)01-04(_____________________________________________

 סייעת, לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 

לגילאי 2-3, תנאים 
מעולים,

052-3838484)54-3/17(_____________________________________________

 לרשת גני ילדים בב"ב, 
דרושה מזכירה, ראש גדול, 
8:30-13:00, עם אפשרות 

להגדלת משרה, קו"ח למייל:
korot4391@gmail.com)54-3(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהח"ש 
וחשבת-שכר, 3 שנות 
נסיון חובה, אפשרות 

למשרה חלקית. קוח ל: 
153777186446)02-03(_____________________________________________

 מטפלת למעון במרום 
נווה מ- 7:30 עד 16:30, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)02-05ל(050-2799799

 למעון חב"ד דרושים 
עובדות מסורות 

ואחראיות. בערב בלבד! 
טלי, 052-3873887. 
_____________________________________________)02-06(רונית, 053-3135772

 מעצבת בתחום 
המטבחים למשרה חלקית, 

קו"ח למייל:
I0527677799@gmail.com

_____________________________________________)02-03ל(052-6409922

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
לחנות המפעל אלדג בקריית 

אריה פ"ת, אפשרות לפנסיונר/
ית, 3 פעמים בשבוע, 

03-9247724, שלוחה 3. 
052-8535524)02-03(_____________________________________________

 באזור ירושלים נהג חלוקה 
מסור לשעות הבוקר, רשיון ב', 

_____________________________________________)02-03ל(ג', 052-5640161

 למעון בגבעת שמואל )ליד 
הגשר להולכי רגל(. *מטפלות 

לתינוקיה/לפעוטות, מלאה/
חלקית. *איש אחזקה לשעות 

_____________________________________________)02-03(גמישות. 054-3080787, ורד

 דרושה עוזרת בית פעמיים 
_____________________________________________)02-05(בשבוע בר"ג, 054-4941692

 לחברה פרטית בב"ב 
במובילה בתחומה, דרושים/

ות מאתרים/ות טלפונית 
לעבודה מאתגרת, דרוש ידע 

בסיסי באינטרנט, העבודה 
בימים א-ה, משמרת בוקר 
בין השעות: 09:00-17:00. 
משמרת ערב בין השעות : 
14:00-20:00. 30 ש"ח + 

בונוסים, קו"ח למשרה
jobs@aeh.co.il, בציון משרה 

666)02-09(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 

,03-5703853
050-5903001)02-03(_____________________________________________

 לחברה למימוש 
זכויות, דרושה עובדת 

אדמיניסטרטיבית, משרה 
מלאה, קו"ח:

adi31@rightscenter.co.il
_____________________________________________)02-03(טל': 050-2436777

 דרושה עובדת עם רקע 
בביטוח, משרה מלאה, קו"ח:
adi31@rightscenter.co.il

_____________________________________________)02-03(טל': 050-2436777

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר/אחה"צ. 
_____________________________________________)02-05(054-2022629, ורד

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 
מוכרת במשמרות, שכר 

התחלתי 28 ש"ח לשעה, 
052-4254111)02-03(_____________________________________________

 למעון מוביל בבני-ברק 
מטפלת 7:30-16:30, 

לפרטים: 054-3934230 
_____________________________________________)02-03()להתקשר בבוקר(

 דרושה מטפלת למעון 
בקרית הרצוג, משרה מלאה, 
_____________________________________________)02-03(תנאים טובים, 052-7162049

 לאופנת נשים בב"ב, 
מוכרת מנוסה ואחראית 

לעבודה במשמרות,
_____________________________________________)02-03ל(054-4347954

 לבגדי נשים בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות 

בלבד, 50 ש"ח לשעה 
למתאימה + בחורות 

חרוצות לעזרה, בשכר 
מינימום, 

050-4499560/1)02-03(_____________________________________________

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים, 

_____________________________________________)02-05(לפרטים: 02-5375516

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת, תנאים 

מעולים, שכר גבוה!
052-7177524)02-03(_____________________________________________

 דרושה מורה ללימוד 
חשבשבת באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)02-05ל(ב"ב, 054-8456433

 עובדת למשפחתון בגבעת 
שמואל למשרה מלאה, -10:30
16:30, תנאים טובים, במיידי, 

_____________________________________________)02-03ל(050-4806060

 לאל גאוצ'ו ברמת-גן, 
דרוש בחור רציני לעבודה 
במטבח בערבים, תנאים 

_____________________________________________)02-05(טובים! 050-6561610

 לחברת שליחויות על 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים אחראיים, שכר מצויין 
_____________________________________________)02-05(שהולך וגדל, 054-3032021

 למעון ילדים בב"ב, דרושה 
מטפלת חמה ומסורה, תנאים 

טובים למתאימה!
054-8499728)02-03(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)02-05(לאמהות, 054-5965153

 דרושות סייעות/גננות 
)מעל גיל 25( עם נסיון 

למשפחון/גן בב"ב - גבול ר"ג. 
_____________________________________________)02-03(050-8938869, חן

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 רציני ואחראי לשעות 
הבוקר המוקדמות לחלוקת 

מיכלי גז באזור המרכז,
_____________________________________________)01-04ל(052-2578085

 מיידי! לגן-מעון בגבעת 
שמואל, דרושה גננת 

אחראית חמה וחרוצה. 
_____________________________________________)01-04(052-3651355, חנה

 בירושלים, אח סיעודי 
לטיפול במבוגר, שכר הולם! 

_____________________________________________)02-03ל(052-7907041, 052-5180770

 למעון יום שיקומי בב"ב, 
דרושות סייעות לעבודה, 

_____________________________________________)02-05ל(מיידית, לפרטים: 03-6711800

 לחברה פיננסית גדולה, 
דרושים )חצי משרה(, משכורת 
+ בונוסים, ידע באקסל חובה! 

קו"ח - 
modiano01@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג, דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, יתרון 

לבעלי נסיון, 
 ,054-7425005
hr@dplus.co.il)03-04(_____________________________________________

 לבית תוכנה בב"ב, דרושה 
מזכירה אחראית, בעלת נסיון, 

ידע באופיס ואטלוק, מגיל 
+35, קו"ח: 

rivka654@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 למשרד עו"ד, 
כשרונית, אינטלגנטית 

ורהוטה, לעבודה 
משרדית, קו"ח: 

law.ozana@gmail.
_____________________________________________)03-06ל(com פקס - 03-5787374

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, משרה מלאה/

חלקית/צהרון, אוירה ביתית 
וחמה, 052-7686713,

052-6989454)03-03(_____________________________________________

 לחברה בתחום הכלכלה 
באזור ב"ב/ר"ג, דרושות 

מוקדניות לחלקית/מלאה, 
שכר הוגן + בונוסים יפים, 

עבודה בתנאים טובים!
054-8528651)03-04(_____________________________________________

 למשווק מורשה 
סלקום, דרושים סוכני 
_____________________________________________)03-03(שטח, 052-7-111-999

 פקידה - מנהלת חשבונות, 
בעלת נסיון, 40 + לעבודה 
_____________________________________________)03-06(במוסף בפ"ת, 03-9192933

 "ביחד" - הדרכה לשדכנות, 
עבודה מיידית מהבית, מחשב 

_____________________________________________)03-03(חובה, 072-2391111

 לפנימיה חרדית לבנות 
בב"ב, דרושה מדריכה 

צנועה וירא"ש, כולל לינה, 
03-6749811 )ניתן להשאיר 

_____________________________________________)03-04(הודעה(

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למלאה/

חלקית, נסיון חובה! 
תנאים מעולים!
050-7250631)03-06(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה/משרה מלאה, 
13:00- ,08:00-13:00
16:00, תנאים טובים, 

054-4499177)03-06(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב, 
דרושות טלפנויות לשעות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)03-04(לפרטים: 052-5808957

 לעזר מציון סניף ב"ב 
לפרויקט חשוב, דרושה 
אחראית משמרת בוקר 

בעלת נסיון, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)03-04(לפרטים: 052-5808957

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
_____________________________________________)03-04(בבני-ברק, 050-4101673

 מנקה לבית פרטי בגבעת 
שמואל, ימים א' ו-ה', 4 שעות 

ביום, 50 ש"ח לשעה. מיכל, 
_____________________________________________)03-06ל(054-4628683

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)03-06(לניסיון, 054-7771118

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת לתינוקיה, למשרה 

מלאה, תנאים טובים!
052-7642542)03-04(_____________________________________________

 מזכירה לעו"ד לעבודה 
מהבית להקלדות, לטווך ארוך, 
3 שעות ביום, שעות גמישות, 

39 ש"ח לשעה. *לארגון חינוכי 
בירושלים, מזכיר/ה לשעות 

הבוקר, 5,000 ש"ח. *למוסד 
חינוכי באיזור בני-ברק, רכז/ת 
חינוכי, לגיוס עובדות להוראה 

ועוד, 7,500 ש"ח. *למפעל 
בבני-ברק משגיח כשרות 

לשעות הבוקר. קריירה,
072-22-222-62)03-03(_____________________________________________

 דרוש/ה *מנהל/ת ביחסי 
ציבור ונדל"ן. *רכז/ת כוח 
אדם, רציניים ובעלי נסיון 

שנתיים + תעודת הסמכה, 
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)03-03(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרוש/ה 
יעוץ/ת משפטי ועו"ד נוספים 

ומתווכים, נסיון + תעודה, 
למטרת תיקים משפטיים, 

פלילי ומסחרי בנדל"ן,
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)03-03(_____________________________________________

 דרושה מזכירה + גביה 
למשרד בב"ב, לשעות אחה"צ, 

052-3174174, קו"ח:
03-6165110)03-03(_____________________________________________

 דרושה עוזרת טבחית 
בפתח-תקוה בשעות -8.00

_____________________________________________)02-03(13.000, טל': 050-4144711

 בואי להיות חלק ממקום 
גדול! גננת/מטפלת, 

בפתח-תקוה, בשעות 8-16, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-4144711-2)02-03(_____________________________________________

 למספרה בב"ב, דרוש 
סופר  ועוזר סופר,

_____________________________________________)02-05ל(054-7855585

 דרוש עובד חרוץ לעבודת 
ייצור בבית דפוס עם ידע 

בסיסי במחשב, 9:00-16:00, 
27 ש"ח לשעה, לפרטים: 

0533195399a@gmail.com)02-05(_____________________________________________  לאשפר בשר סניף 
ירושלים דרושים 1.קצב 

מקצועי חרדי 2.עובד כללי 
חרדי. תנאים טובים!

050-414-1216)02-03(_____________________________________________

 דרוש/ה גרפיקאי/ת 
חרוץ/ה ובעל/ת 

מעוף, שליטה בתכנת 
 InDesign, Illustrator,

Photoshop נסיון 
של שנתיים לפחות, 

עבודה בשעות גמישות 
- חובה! תנאים טובים 

למתאים/ה. קו"ח לפקס: 
03-5796645 או במייל: 

yakov@kav-itonut.co.il)02-12(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס 
לבית אבות גני מרגוע 
בב"ב 24 ש"ש תנאים 
טובים  מענין ומאתגר 
פקס.  03-6040771 

ganeymargoa@neto.
net.il)01-04(_____________________________________________

 למוקד לתיאום פגישות 
דרושה אחראית משמרת 
באלעד ניסיון בניהול חובה

_____________________________________________)03-04(טל': 050-2436777

 לרשת צרכניות באזור 
המרכז, דרושה פקידה 

למחלקת גזברות. קו"ח למייל 
racheli@netivc.co.il)03-04(_____________________________________________

 לבית-מאפה בבני ברק 
דרוש אופה + נסיון.
יוסי: 050-7755442

_____________________________________________)03-04(יעקב: 050-8227125
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דרושים
שכר הולם 
למתאימים 03-5795922

מחסנאי | מתאם הרכבות
איש תחזוקה |  שליח

דרוש
לת"ת בירושלים

קו"ח לפקס: 072-2446656
jobs24859@gmail.com :או לדוא"ל

למשרה מלאה ניסיון חובה
איש תחזוקה 



כמות הכריכים שאפשר להכין
מאריזת עמק 600 גרם

ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות! בכשרות              באריזה עם פס הזהב
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