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משבר הדיור: 
לחרדים קשה 

יותר לקבל 
משכנתא

 / עמוד 3

יבואן/יצואן

חברת ’מסטר קרגו‘ הינה חברה ותיקה עם מחירים 

הוגנים ושירות טוב בשילוח בינ“ל ועמילות מכס

sales@mastercargo.co.il  :או שלחו מייל

?

התקשרו עכשיו:  073-7108611/09

(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

המבחן הראשון של 
כביש 1 – ציון נכשל

אלפי נוסעים קיוו בתחילת השבוע כי פתיחת 
מנהרות הראל בדרך ירושלים תל אביב, 

תביא לקיצור הנסיעה, אך התאכזבו ● משרד 
התחבורה: "עומסי התנועה נבעו בחלקם הגדול 
כתוצאה מתאונת דרכים" ● וגם תושבי 'מבשרת' 

לא אמרו את המילה האחרונה / עמ' 2

תם עידן אובמה:
מאות דירות 

חדשות בירושלים
 / עמוד 3

מהפכת הצ'קים: 
 בדרך לעידן דיגיטלי

 / עמוד 2

אוקראינה: שני 
 חרדים נעצרו וגורשו 

/ עמוד 4

בשורה חיובית 
- החוב הציבורי 

 בירידה
 / עמוד 4

 הרב רפאל מנת
מומחה כשרות ותיק

תחשבו גם עלינו
אריה לנדמן, קרית יערים 



מאת: יעקב אמסלם

יותר",  קצרה  הייתה  לא  מעולם  ישראל,  בירת  לירושלים,  "הדרך 
נאם ראש הממשלה בפאתוס בטקס פתיחת מנהרות הראל ביום שישי 
אמורות  רב,  זמן  התחבורה  במשרד  עבדו  עליהן  המנהרות,  האחרון. 
כי  נראה  בפועל  אך  לבירה,  אביב  מתל  הדרך  את  משמעותית  לקצר 

התחזית האופטימית הייתה מוקדמת מידי. 
כי  לגלות  הופתעו   ,1 בכביש  השבוע  ראשון  ביום  הנוסעים  אלפי 
למרות פתיחת המנהרות שהייתה אמורה לקצר את הדרך משמעותית, 
נסיעה  לדוגמה  כך  הנסיעה.  זמן  את  שהאריכו  פקקים  עם  נותרו  הם 
לאחר  רק  בירושלים  הסתיימה  אביב,  בתל  עזריאלי  במגדלי  שהחלה 
שעה וחצי, כמעט פי שלוש מהזמן אותו הבטיחו במשרד התחבורה, 
ולהיפך  אביב  לתל  מירושלים  הדרך  כי  תקופה  במשך  הצהירו  שם 

תימשך 35 דקות בלבד. 
אבי, נוסע קבוע בקו ירושלים תל אביב, אומר ל'ביזנס' כי לראייתו, 
נוסע  "אני  במצב.  לשינוי  הביאו  לא  בכביש  המאסיביים  השינויים 
תהיה  הנסיעה  כלום.  שינה  לא  הזה  השיפוץ   ,1 בכביש  שנים  במשך 
לנסוע  יבחר  כי  טוען  הוא  נוספים,  רבים  נהגים  כמו  כתמיד".  ארוכה 
יותר  קלה  הנסיעה  "שם   .443 כביש  לדבריו,  יותר  הראויה  בחלופה 
וקצרה יותר, חבל שמשקיעים כסף ומאמצים רבים מבלי להעריך את 

התוצאה".
השר ישראל כץ הגיב לטענות ואמר לפני ישיבת הממשלה: "גם בני 
אמרנו  מראש  במדבר.  שנה   40 אותם  לקח  כשמשה  התלוננו  ישראל 
כלי התקשורת  אני מזמין את  רק במאי.  שפתיחת כל הנתיבים תהיה 

לסקר את זה אז, בדיוק כמו שעשו עכשיו".

יעיל בסופי שבוע
עבודה  יום  של  ראשון  במבחן  הכביש  עמד  בטרם  השבוע,  בסוף 
הכביש  בקטע  שנסעו  נהגים  להפליא.  חיוביות  היו  התגובות  שגרתי, 
החדש, דיווחו כי התנאים משופרים וכי הנסיעה חלקה בהרבה. אלא 
רבים על הכביש,  נוסעים  יש  בימי עבודה שגרתיים, בהם  כי  שנראה 

שעות  במשך  בפקקים  "עמדנו  היעילות.  במבחן  עמדו  לא  השינויים 
בכל תקופת העבודות", מסכם אבי. "מצער לראות שגם זה לא עזר". 

פתיחת המנהרות הייתה כאמור ביום שישי האחרון, אז החל השלב 
הראשון במסגרתו נפתחו לתנועה שני נתיבים מתוך שלושה. בחודשים 
הקרובים, עם השלמת העבודות, ייפתח לתנועה נתיב נוסף. המנהרות 
משתרכות על פני 800 מטרים והעבודה עליהן נאמדת בכ-2.5 מיליארד 

שקלים. 
הגישה  היא  המנהרות  בבניית  שנכרכו  הבעייתיות  מהסוגיות  אחת 
ליישובי עוטף ירושלים כמבשרת ציון ומוצא, שמעתה הכביש הראשי 
לא יעבור דרכם והכניסה אליהם תחייב סיבוב משמעותי עבור דייריהם. 
אלו עתרו בשבוע שעבר לבג"ץ בדרישה להטלת צו מניעה לפתיחת 
הפרויקט, אך בג"ץ דחה את עתירתם וקבע כי בפרויקט המתפרס על 

פני שנים ארוכות, אין טעם לקבל עתירה המוגשת ברגע האחרון. 
חבר מועצת מבשרת ציון מוטי חזיזה הבטיח כי "לא נפסיק להביא 
את הנושא לסדר היום. הפקקים גדלו ואין פתרונות ל-50 אלף תושבים. 
ראינו את זה בבוקר יום ראשון. המנהרות לא חסכו אפילו דקת נסיעה, 
לתושבי  קטסטרופה  המצב  הציבורית,  התחבורה  על  לדבר  שלא 
לפי  הגיעו  לא  ואחרים  לא עצרו בחמד  מבשרת. האוטובוסים חלקם 

לוחות הזמנים ותושבים נתקעו בתחנות ללא מענה".

משרד התחבורה: תמתינו למאי
ממשרד התחבורה נמסר בתגובה כי "משרד התחבורה וחברת נתיבי 
ישראל פתחו לתנועה ביום שישי האחרון את מנהרות הראל, המבטלות 
את העלייה לקסטל ואת הגשר הדרומי של מוצא המבטל את הסיבוב 
זה  נפתחו בשלב  לירושלים. לצורך השלמת העבודות  המסוכן בדרך 
במנהרות הראל וגשרי מוצא שני נתיבים בלבד מתוך שלושת הנתיבים 
לתנועה  ייפתחו  השנה,  מאי  בחודש  העבודות  השלמת  עם  שנסללו. 
שלושה נתיבים, משער הגיא ועד לגינות סחרוב שבכניסה לירושלים 

- אז תורגש הקלה משמעותית בזרימת התנועה לירושלים וממנה".
עוד נמסר כי "חברת נתיבי ישראל תגברה את קטע הכביש החדש 
שנפתח בניידות שירות וניידות משטרה, במטרה לאפשר זרימה מהירה 
יותר של התנועה עד לסיום העבודות. יצוין כי עומסי התנועה שהיו 
במנהרות הראל נבעו בחלקם הגדול כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה 

סמוך למנהרות".
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מהפכת הצ'קים: צעד חשוב בדרך לעידן דיגיטלי
מנתוני בנק ישראל עולה כי ישנה עלייה של 21% בהיקף השימוש בצ'קים, כך שבשנת 2009 היקף השימוש עמד על סכום של 
727 מיליארד שקלים לעומת 880 מיליארד שקלים ב- 2015 עוד נתונים מפתיעים: היקף השימוש בצ'קים בישראל הינו פי 

3.5 מכרטיסי אשראי  וכיצד יהפוך הצ'ק לדיגיטלי?
הילה פלאח 

בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכת 
כספים  העברת   - בעולם  תשלומים 
באמצעות טלפון או אי מייל, תשלומים בצ'קים 
דיגיטליים, כרטיסי אשראי נטענים, תשלום על 
למכונה  הטלפון  הצמדת  באמצעות  מוצרים 
גם  לראות  אפשר  המהפכה  ניצני  את  ועוד. 
בישראל, אם באמצעות הזמנת מונית בסלולר, 

סריקת בר קוד בארנונה ועוד.
ישנה  כי  עולה  ישראל  בנק  מנתוני  במקביל, 
כך  בצ'קים,  השימוש  בהיקף   21% של  עלייה 

שבשנת 2009 היקף השימוש עמד על סכום של 
מיליארד   880 לעומת   - שקלים  מיליארד   727
שקלים ב-2015, עד כמה מדובר בסכום גבוה? 
מתברר כי היקף השימוש בצ'קים בישראל הינו 

פי 3.5 מכרטיסי אשראי.
למגמות  אדיש  אינו  הרגולטור  שגם  נראה 
חשוב  צעד  הושלם  חודשים   3 ולפני  הללו, 
כאשר  בישראל,  התשלומים  מהפכת  בקידום 
האלקטרונית  הסליקה  חוק  לתוקפו  נכנס 
הפקדת  הליך  של  משמעותית  הקלה  המעניק 
"למוטב  צ'קים  הפקדת  ומאפשר  הצ'קים, 

בלבד" באמצעות צילום הצ'ק בסלולר.
יישום החוק מתחלק לשני שלבים עיקריים: 

יאפשרו  הגדולים  הבנקים  הנוכחי,  בשלב 
באמצעות  בנקאית  בין  הפקדה  ללקוחותיהם 
אפליקציה, בסכומים מוגבלים ורק לצ'קים שהם 
למוטב בלבד. בשלב הבא )2018(, כלל הבנקים 
הסלולר  באמצעות  צ'קים  הפקדת  יאפשרו 
ובסורקים שיוצבו בסניפי הבנק או בבתי העסק.
החוק  בעתיד,  כי  מעריכים  בענף  גורמים 
יוכלו  נוסף, למצב שבו בתי עסק  יורחב בצעד 
להפקיד צ'קים בבנקים באמצעות סורקי צ'קים 
ייעודים. השלב הבא, צריך להיות מעבר ל"צ'ק 
המצב  את  לחלוטין  שישווה  מהלך  דיגיטלי", 
להיכנס  ויאפשר  לצ'קים,  אשראי  כרטיסי  בין 
על  ולחתום  פיזי  צ'קים  פנקס  ללא  עסק  לבית 

צ'קים בצורת קבצי מדיה שיופיעו בקופות בתי 
העסק או במכשירים הסלולריים שלנו.

הוא  הדיגיטלי  "הצ'ק  כי  הסביר  בענף  גורם 
והיא  אחריה  לעקוב  שניתן  דיגיטלית  מדיה 
שמישה כראייה. גם בנק ישראל ירוויח מהשינוי, 
וגם  המרכזית,  המסלקה  עלויות  צמצום  מעצם 
הבנקים יוכלו לחסוך עלויות שינוע, מיון, תיוק 
של הצ'קים וחסכון בכוח אדם )המגיעות, על פי 
הערכות לעשרות מיליוני ₪ בשנה ל-5 הבנקים 
הגדולים(. אולם, הנקודה אולי הכי משמעותית 
בשינוי: בעל העסק יזכה בקיצור זמן הזיכוי של 

הצ'ק ליום אחד במקום 3 ימים".

אלפי נוסעים קיוו בתחילת השבוע כי פתיחת מנהרות הראל בדרך ירושלים תל אביב, תביא לקיצור 
הנסיעה, אך התאכזבו כשגילו כי הנסיעה ארכה לא פחות משעה וחצי מת"א לבירה ● שר התחבורה ישראל 
כץ: "גם בני ישראל התלוננו כשמשה לקח אותם 40 שנה במדבר" ● משרד התחבורה: "עומסי התנועה נבעו 

בחלקם הגדול כתוצאה מתאונת דרכים" ● וגם תושבי 'מבשרת' לא אמרו את המילה האחרונה

המבחן הראשון של כביש 1 – ציון נכשל

אריה לנדמן, קרית יערים

תחשבו גם עלינו
ההולכת  )טלזסטון(,  יערים  קרית  כתושב 
ראינו  מהיר,  בקצב  האחרונות  בשנים  ומתפתחת 
בכביש  משמעותיים  שיפורים  האחרונות  בשנים 
אחד שהוא עורק החיים הראשי שלנו. נפתח מחלף 
חדש )מחלף קרית יערים( ושודרג הכביש המחבר 
אותנו לירושלים, כולל מנהרות הראל. אנו מקווים 
לדקות  יקצרו  דבר השיפורים בכביש  שבסופו של 

בודדות את הדרך שלנו לבירה.   
גם  אם  כי  הפרטי  לרכב  רק  לא  נכון  הדבר 
לתחבורה הציבורית המקשרת את מרבית התושבים 
כאן ושאר החרדים המתגוררים באזור, לירושלים. 

בהתייחס לכך, עד עתה, עצרו הקווים לירושלים 
במחלף הראל. עתה הועברה תחנת העצירה למחלף 

חמד במקום מחלף הראל שאיננו.
ראוי שהמתכננים ייקחו בחשבון שנכון לעכשיו 
הדבר אינו נח מכמה סיבות. ראשית, כרגע יש רק 
של  עצירה  כל  ולכן  חמד,  במחלף  אחד  מסלול 
אוטובוס חוסמת את הכביש, כך גם האזור מבודד 
ובלילה אינו נוח להמתנה. כך גם קווים בינעירוניים 
שבעבר עצרו במחלף הראל, אינם עוצרים בחמד, 
המרכז  מאזור  הנוסעים  את  לעיתים  המחייב  דבר 

לקריית יערים להזדקק לשני אוטובוסים. 
לפיכך הנני להציע עתה, לאור השינוי בכבישים, 
שהקווים המשרתים את הציבור החרדי, והמגיעים 
מאזור המרכז ושאר חלקי הארץ, עתה ייכנסו  לאזור 
קריית יערים, כדי להעלות ולהוריד נוסעים. חלפו 
ונפתח  הדרמטי  השינוי  חל  מאז  שנתיים  כמעט 
השדרוג   עם  יחד  לתנועה,  יערים  קריית  מחלף 
בכבישים הגיע הזמן לנצל זאת לשדרוג בתחבורה 
השדרוגים  עם  יחד  הכול,  אחרי  כי  הציבורית. 
הפתרון  את  אחד,  בכביש  והברוכים  הדרמטיים 
המלא לבעיית העומסים בכבישים, ניתן לפתור רק 

באמצעות עידוד התחבורה הציבורית.

מפת נתיבי התחבורה

 המנהרות החדשות.
 צילום: יוסי זמיר,
פלאש 90



כסף קטן

בני יחזקאלי

אשר,  יעקב  ח"כ 
כאחד  שסומן 
נשא  הדיור,  מאבק  ממובילי 
נאום בשבוע שעבר במליאת 
לאבסורד  והתייחס  הכנסת 
המשכנתאות,  בהתייקרות 
מאמץ  עושה  המדינה  כאשר 
הדיור  מחירי  את  להוריד 
מחיר  את  מעלים  ומנגד 
התקיים  הדיון  המשכנתאות. 
דחופה  הצעה  בעקבות 
בעקבות  אשר  שהגיש  לסדר 
המשכנתאות  בריבית  הזינוק 
- למרות שהריבית במשק לא 

עלתה.
ח"כ  אמר  הדיון  במהלך 
נוקט  האוצר  משרד  כי  אשר 
במאמצים בכל תחום אפשרי 
את  ולהוזיל  לנסות  כדי 
מחירי הדיור, ומצד שני בנק 
להתייקרות  שותף  ישראל 

קשיים  והטלת  המשכנתא 
נוצר  לדבריו,  ביורוקרטיים. 
מזנקות  שהמשכנתאות  מצב 
הגיונית,  בלתי  בצורה 
לייקור  גורמת  זו  כשעלייה 
בעוד  בפועל  הדירה  מחיר 

עשרות אלפי שקלים.
ישראל  בנק  התקין  בנוסף, 
האחרונים  בחודשים 
לקיחת  על  המקשות  תקנות 
למגזר  ובפרט  משכנתאות 
החרדי שהינו הנפגע העיקרי, 
בחלק  ההכרה  חוסר  דוגמת 
או  כהכנסה.  הכולל  ממלגות 
שתוקף  ישראל  בנק  הנחיית 
רק  הוא  העקרוני  האישור 
12 יום, כאשר בפועל המשך 
הבנק  מול  המשכנתא  הליך 
כך  יום,  מ-12  יותר  אורך 
מגיע  המשכנתא  שכשמקבל 
הריבית  הצעת  ההליך,  לסוף 
בתוקף  לא  כבר  הבנק  של 
לעיתים  מקבל  והלקוח 
גבוהה  ריבית  עם  משכנתא 

הוא  אך  לו,  שהציגו  ממה 
כבר 'שבוי' של הבנק ונאלץ 
הריבית  להצעת  להסכים 
יש  אשר,  לטענת  הגבוהה. 
לקבוע כי הצעת הריבית בעת 
תהיה  עקרוני  אישור  מתן 

תקפה למשך 30 יום.
איציק  ח"כ  האוצר  שר  סגן 
משרד  בשם  שהשיב  כהן 
ריבית  אכן  כי  אמר  האוצר 
אולם  עלתה,  המשכנתא 
הריבית  להתייקרות  הסיבה 
שגדלו  הסיכונים  היא 
ביניהם  האחרונות,  בשנתיים 
המשכנתא  סכום  הגדלת 
ההחזר,  זמן  משך  והארכת 
לחזק  הבנק  נדרש  בגינם 
חלה  בנוסף  ביטחונות. 
גיוס  בעלות  התייקרות 
בסיום  הבנקים.  של  הכספים 
מליאת  החליטה  הדיון, 
הנושא  את  להעביר  הכנסת 

לדיון בוועדת הכספים.

יעקב אמסלם

ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
בירושלים אישרה בתחילת השבוע )א'( בניית 
עיכוב  לאחר  בשכונות,  דיור  יחידות   671
לאחר  בלבד  יממה  בא  האישור  ממושך. 
כניסת הנשיא טראמפ לתפקידו ולאחר שראש 
מסדר  האישור  את  להוריד  ביקש  הממשלה 

היום בכדי שלא לגרור ביקורת מצד ארה"ב.
יש  דיור  יחידות  אושרו  בהן  השכונות  בין 
הקצאות  הכוללות  כאלו  ואף  חרדיות,  כמה 
לבתי כנסת וגני ילדים. בין השאר: 324 יח"ד 
יח"ד   68 שלמה,  ברמת  יח"ד   174 ברמות, 
בפסגת זאב, 49 יח"ד בבית חנינא, 14 יח"ד 
בוואדי ג'וז ועוד עשרות יחידות דיור בכפרים 

הערבים.
כי  ציין  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
שלחץ  אובמה  של  קשות  שנים   8 "עברנו 
ירושלים  שבעיריית  אף  על  בניה.  להקפיא 
ניתן  לא  רבות  פעמים   - בניה  הקפאנו  לא 
שיווקי  עוכבו  ולעיתים  הממשלתי  האישור 
מקווה  אני  אמריקאים.  לחצים  בגלל  דירות 
את  ולפתח  לבנות  נמשיך  ומעתה  עידן  שתם 
וערבים  יהודים  תושביה,  לטובת  ירושלים 
ירושלים  על  הריבונות  את  לחזק  כדי  כאחד, 
פתרונות  ולתת  ישראל   כבירת  המאוחדת 

לזוגות הצעירים, זה הדבר הנכון".

תם עידן אובמה:
מאות דירות בירושלים

671 דירות אושרו בירושלים, 
חלקן בשכונות החרדיות ● 

ברקת: "עברנו 8 שנים קשות, 
מקווה שתם עידן"

3        כ"ז בטבת תשע"ז 25/1/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

ושוב: המדינה נגד נוחי דנקנר

המדינה החליטה לערער לבית המשפט 
על קולת העונש שנגזר על יו"ר קונצרן 
נגזר  עליו  דנקנר,  נוחי  לשעבר,   IDB
הרשעתו  בגין  מאסר  חודשי   26 של  עונש 
מבקשת  בערעור  המניות'.  'הרצת  בפרשת 
המדינה מביהמ"ש לקבוע, כי מתחמי הענישה 
איתי  ושותפו  דנקנר  של  מעשיו  את  ההולמים 
מאסר  חודשי   60-36 על  עומדים  שטרום, 
לדברי  בהתאמה.  מאסר  חודשי   54-30 ועל 
כבוב  השופט  שהטיל  העונשים  הפרקליטות, 
על דנקנר ושטרום מבקשים להסיג לאחור את 
 - ערך  בניירות  תרמית  בעבירות  הענישה  רף 

הרחק מהרף הראוי שקבע המחוקק.

חדרה: 28 דונם ב-59 מיליון

והשבוע   - נוסף  וי  מסמנת  ריט  קרן 
בחדרה.  ענק  עסקת  על  בישרה  היא 
יחד  תרכוש  הקרן  העסקה,  במסגרת 
 59 תמורת  בעיר  אמניר  מתחם  את  שותף  עם 
פני  על  המתפרס  בשטח  מדובר  שקל.  מיליון 
בהיקף  תעשייתיים  מבנים  וכולל  דונם   28.5
 ,1 ריט  מנכ"ל  סייד,  שמואל  מ"ר.   7,000 של 
אמר: "אנו רואים חשיבות רבה ביצירת פיזור 
אנו  זו,  במסגרת  שלנו.  הנכסים  בתיק  וגיוון 
מגדילים בהדרגה את חלקו של מגזר התעשייה 
והלוגיסטיקה בפורטפוליו שלנו, עד לכ-10% 
מתיק הנכסים שלנו כיום. מדיניות ריט 1 היא 
פיזור  תוך  אטרקטיביים  בנכסים  להשקיע 
רחב, הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינת סוגי 

הנכסים, והרכישה תואמת מדיניות זו".

'ישראל היום' מצמצם תפוצה

ראש  בין  השיחות  הקלטת  סערת  בצל 
הממשלה נתניהו ומו"ל ידיעות אחרונות 
נוני מוזס, נודע כי 'ישראל היום' הפחית 
מידי  המופץ  העיתון  של  העותקים  מספר  את 
יום. על פי הערכות, מספר העותקים נחתך בכ-

הבחירות,  מערכת  בתקופת  עותקים.   50,000
העיתון  הופץ  הממשלה,  לראש  לסייע  בכדי 
ב-550 אלף עותקים ומאז צנח בתלילות. כעת, 
לאחר הצניחה האחרונה מופץ העיתון ב-275 

אלף עותקים בלבד.

סוף להמתנות טלפוניות בבנקים

הבנקים  הטלפוניות:  להמתנות  סוף 
ההמתנה  זמן  את  להגביל  יחויבו 
פורסם שלשום בהודעת  כך   - הטלפוני 
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שפרסם את 
תחום  את  להסדיר  שמטרתה  ההוראה,  טיוטת 
המענה הטלפוני ללקוחות המערכת הבנקאית, 
מענה  לקבלת  עד  ההמתנה  זמני  את  ולהגביל 

אנושי. 
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שבועות  שנמשכה  סמויה  חקירה  בתום 
אחדים, פשטו בשבוע שעבר כוחות משטרה 
את  ועצרו  אשדוד  בנמל  פרי'  ה'דיוטי  על 
סחורה  להוצאת  בחשד  המקום,  מנהלת 
מהמחסן ללא תשלום ומכירתה לגוף שלישי. 
של  ביתה  על  גם  המשטרה  פשטה  במקביל 
חשודה נוספת שהועסקה בחנות וכן על בית 
החשודים  רבים  פריטים  נמצאו  שם   - אמה 

כגנובים.
הוציאו  השניים  כי  חושדת,  המשטרה 
החנות  ממחסן  פריטים  מאות  תשלום  ללא 
במשך תקופה ארוכה, כאשר חלק מהפריטים 
לעובד  נמסרו  החשודה,  ידי  על  שהוצאו 
הנמל, והוא שסחר בהם ומכר אותם לאחרים. 
לביהמ"ש  החשודים  הובאו  המעצר,  לאחר 

באשקלון ומעצרם הוארך.
חשוד  נעצר  השבוע  במהלך  כי  יצוין 
כניסה  אישור  בעל  בכיר  נמל  עובד  נוסף, 
למרבית השטחים הסטריליים בנמל אשדוד, 
אמצעים  הופעלו  החקירה  שבמסגרת  לאחר 
במספר  החשוד  את  שתיעדו  טכנולוגיים 
חנות  למחסן  נכנס  הוא  כאשר  הזדמנויות, 
הדיוטי פרי ומוציא ממנו פריטים תוך שהוא 
חיפוש  לאחר  לבגדיו.  מתחת  אותם  מסליק 
בביתו נמצאו מאות פריטים, שעל פי החשד, 

הוצאו מהחנות ללא תשלום.

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

משבר הדיור: לחרדים
קשה  יותר לקבל משכנתא

ח"כ אשר האשים את הבנקים כי "למרות 
שאנחנו עושים מאמץ להוריד את מחירי 
הדיור, הם מעלים את מחיר המשכנתאות" 
● הנפגע העיקרי – המגזר החרדי: הבנק 

אינו מכיר במלגת אברך כהכנסה 

גנבו מה'דיוטי פרי'
המשטרה חושדת כי מנהלת 
מחסן בנמל אשדוד ועובדת 
בכירה נוספת, הוציאו ללא 

תשלום מאות פריטים ממחסן 
החנות במשך תקופה ארוכה 



יוסי	קרויזר	

להבריח  שניסו  חרדים  צעירים  שני 
נעצרו  סיגריות,  של  פקטים  כמאתיים 
בשדה  הרשויות  ידי  על  שעבר  בשבוע 
הצעירים  שבאוקראינה.  באודסה  התעופה 
כאשר  הבוקר  התעופה  לשדה  הגיעו 
הפקידים  הפקטים.  הוסלקו  במטלטליהם 
בשדה התעופה חשדו בהם, הורו לצעירים 
הן  מה  וכשהתברר  המזוודות,  את  לפתוח 
מכילות – הוחרמו הסיגריות על ידי רשויות 
ידי  על  נעצרו  והשניים  האוקראינים,  המס 

המשטרה המקומית.
הקורה  לעובי  שנכנסו  מקומיים  עסקנים 
באוקראינה  המשפט  ובית  במקרה,  טיפלו 

מיידי  באופן  יגורשו  הצעירים  כי  קבע 
אמר  הצעירים  של  ידידם  מאוקראינה. 
עמלו  היום  שעות  כל  במשך  כי  ל'ביזנס' 
של  המהיר  שחרורם  על  מקומיים  עסקנים 
אותם  שהביא  למטוס  עלייתם  עד  השניים, 

ארצה. 
ואף  נתפסו  פעמים  ספור  אין  כי  יצוין, 
סיגריות  להבריח  שניסו  אזרחים  נעצרו 
הזול במיוחד של  מאוקראינה בשל המחיר 
להרוויח  שניתן  הקל  והכסף  בה  הסיגריות 
המקרים,  במרבית  בישראל.  מהסחורה 
העצורים  יצאו  עסקנים,  התערבות  לאחר 
בזול, בקנסות או בגירוש מגבולות המדינה. 
אולם עסקנים מקומיים מזהירים כי "הכסף 
הקל שמסנוור את הצעירים עלול להסתיים 

במאסר בכלא האוקראיני".

				י"ח	בטבת	תשע"ו	 PB כ' בטבת תשע"ז 18/1/17 כ' בטבת תשע"ז 418/1/17

הסיבה לכישלון פאג"י: 
"לא היה יכול לצמוח"

ליערות  בסמיכות  בחיפה  מתגורר  קריספל,  מר 
הבחין  לתפלת שחרית,  יצא  עת  אחד,  בוקר  הכרמל. 
כי רכבו ניזוק על ידי פחי האשפה. לטענתו, חיות בר 
הפחים,  את  הופכות  בפחים,  מזון  לחפש  היער  מן  העולות 
לכל  ולהתגלגל  "לנסוע"  להם  גורמות  ואף  אותם  דוחפות 
התגלגלו  הפחים  קריספל,  לטענת  כך  זה,  במקרה  גם  עבר. 
עד שפגעו ברכבו והזיקו אותו. הצבע התקלף והפח התעקם 
בגין  אותו  לפצות  צריכה  חיפה  עיריית  כי  סבר  וקריספל   -

הנזקים שנגרמו לו. 
אינן  הבר  חיות  כי  חיפה,  עיריית  כנגדו  טענה  בתשובה, 
שלה ואינן באחריותה. עוד טענה העיריה, כי מעצורי עגלות 
של  האשפה  פינוי  צוות  אף  ולכן  כנדרש,  הופעלו  האשפה 
העירייה, לא אחראי בדרך כלשהי לנזק. כמו כן, הוכחש כל 

קשר בין האירוע הנטען, לבין הנזקים הנטענים. 
אותו  שהסיפור  חולק  אין  כי  התברר  המשפט  בית  בפני 
לילה. מדובר בחיות  וקורה מידי  ומוכר  ידוע  טוען התובע, 
חיים  סכנת  יש  אם  אלא  אותן,  להדביר  ניתן  שלא  מוגנות 
המשטרה  העיריה,   – הרלוונטיים  הגורמים  כל  אך  לאדם, 
את  למנוע  מנת  על  שביכולתם  כל  עושים  הטבע,  ורשויות 

התופעה. 
בנוסף, מדובר בתופעה שכיחה, וזה לא מכבר, שכנו של 
 - לו  שנגרמו  דומים  נזקים  בגין  טענות,  אותן  טען  קריספל 

ובמקרה שלו, העיריה קבלה אחריות ופיצתה את השכן. 
ביהמ"ש קבע כי עגלות האשפה הינן רכושה של העיריה 
אלו,  שעגלות  העובדה  עליהן.  שאחראית  זו  היא  ולכן 
"נוסעות, מתגלגלות או נדחפות" עקב כובדן, הופכות אותן 

בעליו  כי  לקבוע  ניתן  מזיק,  הוא  שכאשר  מסוכן',  ל'דבר 

התרשל. היה על עיריית חיפה, כך בית המשפט, לקבע את 

העגלות כדי שאותם בעלי חיים, לא יוכלו להזיזן ממקומן. 

של  תביעתו  את  לקבל  ביהמ"ש  סירב  זאת,  כל  למרות 

קריספל  שצירף  בתמונות  עיין  ביהמ"ש  במלואה.  קריספל 

מופרזת.  בתביעה  מדובר  כי  וקבע  טענותיו  הוכחת  לשם 

לו,  שנגרמו  הנזקים  אותם  תיקון  עלות  כי  קבע  ביהמ"ש 

הלא  הפיצוי  אף  לא.  ותו  בודדים  שקלים  באלפי  מסתכמת 

ממוני בגובה של 5,000 ₪ שדרש, נראה לביהמ"ש מופרז, 

 ₪ כ-4,000  של  בסך  כולל  לפיצוי  'זכה' קריספל  ומשכך 

בלבד. 

ומי בחיה

שני צעירים חרדים נעצרו בשבוע 
שעבר בשדה התעופה באודסה 
שבאוקראינה - לאחר שבתיקם 

נמצאו לא פחות ממאתיים 
פקטים של סיגריות מתוצרת 
מקומית  לאחר התערבות 

עסקנים הם הובאו בפני שופט, 
שקבע לגרש אותם מאוקראינה

נתונים מפתיעים: כל חרדי שני עובד, אך השכר 
נמוך • וגם: נחשפת הסיבה לחוסר יכולתו של בנק 

פאג"י לצמוח ולשילובו בבנק הבינלאומי

אוקראינה: הבריחו, 
נעצרו וגורשו

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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

אלי	מזרחי

ברבר  סמדר  הבינלאומי,  הבנק  מנכ"לית 
עיתונאים  מסיבת  במהלך  התייחסה  צדיק, 
פאג"י'  'בנק  הפך  בו  למיזוג  שעבר  בשבוע 
הבינלאומי  הבנק  בתוך  פאג"י'  ל'מערך 
לנקודה  הגיע  פאג"י  בנק  לדבריה,  הראשון. 
בה לא היה יכול לצמוח יותר כבנק קטן, וכעת 

לאחר המיזוג – הוא יוכל לצמוח יותר.
לדברי המנכ"לית, המיזוג מוכיח את עצמו 
גם כלפי הלקוחות, כשבמצב הנוכחי בו הבנק 
התהליכים  הלקוחות,  מול  עומד  הבינלאומי 
"רצינו  סיכמה  דבריה  את  מהירים.  יותר 

שיצמח, אבל לא יכולנו בלי המיזוג".
הבינלאומי,  בבנק  פאגי  מערך  ראש 
הישראלי  המשק  כי  טען  שוויקה,  ינון 
הקרובה  בשנה  אחוז   3 של  לצמיחה  מצפה 
לדברי  ב0.2%.  נשארת  כשהאינפלציה 
פחות  על  עומד  התעסוקה  כשמצב  שוויקה, 
מ6% אבטלה הרי שיש 100% תעסוקה, "זו לא 
אבטלה", טען. לצד זאת, הוא כן חושב שפערי 
הישראלית,  החברה  של  האתגר  הם  השכר 
עד  משתכרים  העובדים  ממחצית  כשיותר 

60% מהשכר הממוצע במשק.
מהנתונים שהציג שוויקה עולה כי כל גבר 
החשב  את  ציטט  גם  הוא  עובד.  שני  חרדי 
הכללי לשעבר במשרד האוצר, הפרופסור ירון 
האבטלה  שאחוז  העובדה  כי  שטען  זליכה, 
במצב  בהתחשב  מטריד  גורם  היא  נמוך 
הכלכלי האישי של אזרחי המדינה, מאחר וגם 
כששני בני הזוג עובדים עדיין מצבם הכלכלי 

לא שפיר.
האסטרטגיה  "במסגרת  שויקה,  לדברי 
החדשה, אנו פונים לקהל הצעיר, לצד המשך 
הלקוח  הלקוחות.  כלל  עם  שלנו  הפעילות 
הפיננסי  מהעולם  למידע  יותר  נגיש  הצעיר 
ההיכרות  לכך.  המענה  את  לו  ייתן  ופאג"י 
היכולת  את  לנו  נותנת  המגזר  עם  המעמיקה 
הנדרש  המענה  את  ולתת  הצרכים  את  להבין 
לצרכם אלה - הן בהיבט השרות הבנקאי והן 

בהיבט המוצרים הפיננסים".
סיסמת  לפני שהציג את  רגע  סיום,  לקראת 
להערכת  כי  שוויקה  אמר  הנוכחי,  הקמפיין 
הציבור  של  חלקו   ,2059 בשנת  מומחים, 
החילוני בישראל יעמוד על 50%, כשהחרדים 
יתפסו 27% והערבים 23%. ואם שאלתם את 
עצמכם מה הסיסמא? "שותפים לדרך חיים".

ברוך	ברגמן

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי בויאנג'ו, פרסמה 
והממשלתי  הציבורי  החוב  לשיעור  ראשון  אומדן  השבוע 
מהתוצר לשנת 2016. בהתאם לאומדן, שיעור החוב הציבורי 
לרדת  צפוי  מקומיות,  רשויות  של  חובות  הכולל  מהתוצר, 
באופן משמעותי ולעמוד על 62.1%. שיעור החוב הממשלתי 
על  לעמוד  צפוי  מקומיות,  רשויות  של  חובות  ללא  מהתוצר, 
של  ירידה  המשקף  הקודמת,  בשנה   62.4% לעומת   60.5%

 .1.9%
כי  המפתיעים  לנתונים  בתגובה  אמר  כחלון  משה  האוצר  שר 
לכל  ולהוכיח  הישגים  לרשום  הישראלית ממשיכה  "הכלכלה 
נביאי הזעם שהיא כלכלה חזקה וצומחת. הפחתת יחס החוב 
ובמיוחד  ישראל  לאזרחי  הישראלי,  למשק  הישג  הוא  תוצר 
לדורות הבאים. נמשיך להשקיע בצמיחה ולהוביל מדיניות של 
כלכלה חופשית ואחראית עם חמלה ורגישות חברתית ונמשיך 

באותה מגמה גם בשנים הבאות".
"בשנים  אמרה:  בויאנג'ו  עבאדי  מיכל  הכללית,  החשבת 
עובדה  משמעותי.  באופן  לתוצר  החוב  יחס  ירד  האחרונות 

הכלכלה  של  ועוצמתה  הפיננסית  איתנותה  את  מוכיחה  זה 
החוב  את  היטב  לנהל  הצליח  הכללי  החשב  אגף  הישראלית. 
הממשלתי, ויחד עם שמירה מתמשכת על המסגרות הפיסקליות 
ביחס  ירידה   2016 בשנת  גם  נרשמה  מתאימים,  שוק  וגורמי 

החוב תוצר. 
לדירוג  לתוצר משמעותית  החוב  יחס  "ירידת  סיכמה:  עבאדי 
האשראי של מדינת ישראל, ואני בטוחה שאגף החשב הכללי 
המשך  לאפשר  מנת  על  הנדרשת  במקצועיות  לנהוג  ימשיך 

מגמה זאת בשנים הבאות".

בשורה חיובית - החוב הציבורי בירידה
כלכלה חזקה - זו השנה השביעית ברציפות: החשבת הכללית במשרד האוצר פרסמה אומדן ראשון של 

שיעור החוב הציבורי מהתוצר לשנת 2016 העומד על 62.1% לעומת 63.9% אשתקד 



את מחפשת פרנסה יציבה, קבועה,
משהו שמכבד את האישיות שלך.

במקום שיודע להעריך את הכישורים שלך,
עם צוות ניהולי מקשיב, מבין ודואג להצלחה שלך...

ישראלה ישראל
נציגה בכירה 

חטיבת ארגונים חברתיים

israela@shinover.co.il |     03-5236653

הזמנה מחפשת עבודה? בשורה משמחת!

שכר
תנאי 

לים!
מעו

וגבל
ות מ
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ס' ה
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"הסיבה העיקרית שבגללה אני כבר 8 שנים שמחה 
ומאושרת היא כי בסיום העבודה אני מרגישה עדיין 
עם אותה רמת אנרגיה כמו שהתחלתי את היום"...

רחל גרינברג, 25, אלעד, נציגת גיוס תרומות מחברות ועסקים, 
חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"בחיים הכול שאלה של גישה, לפני שנכנסתי לשינובר 
גרופ חשבתי שלא בשבילי לצלצל לאנשים, היום אני 
אוהבת כל דקה בעבודה כי למדתי שעיקר ההצלחה 

הוא לדעת להקשיב לצד השני, להחמיא לאחר".
שלומית לוי, 56, אלעד, נציגת גיוס תרומות מפרטיים,

חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"ההדרכות והסדנאות שאני עוברת בשינובר גרופ 
משפיעים עלי גם בהתנהלות היומיומית, 

אני מרגישה שנהייתי אדם אופטימי ושמח"...
רוחמה הכהן, 42, בני ברק, נציגת גיוס

תרומות חטיבת ארגונים חברתיים. סניף בני ברק.

מתאים לאמהות ולמחפשות
משרה חלקית / נוספת

35 ש"ח לשעה שכר בסיס
+ בונוסים וזכויות מלאות

שעות עבודה
נוחות מאוד

הדרכה מקיפה ומרתקת הנותנת
העצמה אישית לכל החיים

בואי ליום פתוח עם המאמנת האישית והקאוצ'רית המובילה בישראל נטלי סומך.
• פתיחת שיחה ויצירת סקרנות • אמנות ההקשבה כפורצת דרך לחיבור עם הצד השני

• התמודדות עם אתגרים • עבודה עם הנאה
• מדוע בשינובר גרופ כולן מאושרות ומצליחות?

סניף בני ברק: ארגון לתת תקווה, רח‘ סמטת אז"ר 6 בני ברק
לקביעת ראיון והדרכה חייגי כעת:

רייזי נייד - 077-230-5558 | יהודית נייד - 077-996-6058
טל‘ משרד - 077-997-7714 | 03-6162399

קו העיתונות
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צרכנות 

סליחה, כמה משלמים על זמן? 
הסופרמרקט  אתר 
לימד  מהדרין  אקספרס 
אחרת  דרך  גם  שיש 
הקניות  את  לערוך 

הוירטואלית  הסופרמרקט  חברת  זמן.  של  מלא  בחיסכון 
אנחנו  שבא  הדרך  את  מחדש  ממציאה  מהדרין  אקספרס 
עורכים קניות ופתחה סופר מרקט וירטואלי כשר למהדרין 
המחשב,  דרך  קניותיהם  את  לערוך  ללקוחות  המאפשר 
להם  הנצרכים  המצרכים  את  בוחרים  פשוט  הלקוחות 
בכמה דקות פשוטות, שולחים הזמנה והמשלוח כבר בדרך 
בתור  המתנה  חניה,  חיפוש  כמו  יקר  בזמן  חוסכים  ובכך   ..
וידידותי לשימוש, תוכלו להתרשם  .. האתר קל  ואת הדרך 
מלאו  מהדרין.  בכשרות  והכל  מוצרים  של  ענק  ממגוון 
והחדשנות  ההנחות  מכל  ותיהנו  הוירטואלית  העגלה  את 
יד  על  מאושר  מהדרין  אקספרס  כפתור.האתר  בלחיצת 
www.expressmehadrin. ונתיב.  רימון  הרבנים  ועדת 

co.il שרות לקוחות: 1800-20-20-30

עשרות זוכים 
מוצרי  ענקית  בסנו, 
וטיפוח  הניקיון 
מסכמים  הבית, 
את  אדירה  בהצלחה 
האטרקטיבי  המבצע 
עלינו'.  'הקניות   –
 20 זכו  במבצע 
משתתפים מאושרים 
בשווי  קנייה  בתווי 
מתנה.  שקלים   700
הצרכנים  היענות 
מעל  הייתה  למבצע 
למצופה.  ומעבר 
הטלמסר  בתיבת 
של המבצע התקבלו 
מכל  שיחות  אלפי 

במשחק  מזלם  את  שניסו  ממשתתפים  הארץ  רחבי 
האטרקטיבי כדי לזכות בפרס המשתלם. הזוכים המאושרים 
על  בהתרגשות  סנו  לחברת  הודו  עלינו'  'הקניות  במבצע 
וציינו את הנאתם מן הפרס המשתלם  הפעילות המיוחדת 
מאחלת  סנו  שקלים.  מאות  בשווי  קנייה  תלושי  והשימושי: 
לזוכים במבצע 'הקניות עלינו' הנאה מרובה מן הפרס, מודה 
ומאחלת  ההשתתפות,  על  המשתתפים  אלפי  לעשרות 

לכולם המשך הנאה ממגוון מוצרי הניקיון שלה.

מפגשים בנושאי רפואה והלכה
סדרת  מתוך  השלישי  המפגש  התקיים  שעבר,  שישי  ביום 
הרפואי  במרכז  אלו  בימים  המתקיימים  ייחודית  מפגשים 
פורת  צבי  ר'   הגאון  הרב  ע"י  הוראה  ומורי  למו"צים  שיבא 
ויחידות. המפגשים,  שליט"א ובהשתתפות מנהלי מחלקות 
שהביקוש עבורם הגיע מפניות רבות של ת"ח, פוסקי הלכה 
הידע  את  להעשיר  נועדו  השונות,  בקהילות  צדק  ומורי 
הרפואי הנחוץ לרבנים עבור פסיקות הלכתיות שונות, זאת 
ע"י מומחי הרפואה העומדים בחוד החנית המקצועית של 
כוללת  הנוכחית  המפגשים  סדרת  שיבא.  הרפואי  המרכז 
ומנהלי  הרופאים  בכירי  שונים.  בנושאים  מפגשים  חמישה 
המחלקות במרכז הרפואי שיבא, מקדישים מזמנם וממרצם 
בכדי להעניק ליושבים על מדין את כל הכלים המקצועיים 
ועדכני  לציבור מענה הלכתי מדויק  שיאפשרו להם לספק 
ככל האפשר. המרכז הרפואי שיבא מהווה כיום בית לרבנים 
העוסקים בתחומי רפואה והלכה, באמצעות המוקד למענה 

הלכתי שמספרו: 03-5307819

ערב נשים מרתק 
המתקדמת  הפורמולה  אבוט,  מבית  למהדרין  סימילאק 
לאימהות  ומקצועי  חווייתי  נשים  אירוע  ערך  למהדרין, 
עילית. מאות הנשים שנרשמו  במודיעין  ולאימהות שבדרך 
והשתתפו באירוע נהנו מתכנית מעניינת ומחכימה לכל אורך 
הערב סביב שולחנות ערוכים עם כיבוד חלבי עשיר. מטרת 
ערבי הנשים של סימילאק למהדרין היא להעניק לאימהות 
היומיומי,  מהמרוץ  להתרעננות  זמן  פסק  החרדי  המגזר 
תינוקות  תזונת  על  ושימושי  מקצועי  מידע  להן  לספק 
שבוחרות  אימהות  למיליוני  להצטרף  להן  גם  ולאפשר 
להעניק לילדיהן את הטוב ביותר, עם הפורמולה למהדרין 
המתקדמת שהוכחה מדעית כמסייעת להתפתחות שכלית 

של תינוקות בשבעה מדדים שונים.

אתגר מוזיקלי חדש
והחליטו  במיוחד  אוהבים  הנוער  בני  מה  בדקו  בדוריטוס  
ולהגיש לכם שילובי טעמים  וגם אתכם  לאתגר את עצמם 
פלאפל  בטעם  דוריטוס   .1 מוגבלת:  במהדורה  מנצחים 
הפעילות  וברביקיו.  פיצה  בטעם  דוריטוס   .2 ושווארמה. 
הקול!  את  לתת  מהנה:  מוזיקלי  אתגר  בפניכם  מציבה 
בקומזיץ?  לשיר  יודעים  שלכם  והחברים  שאתם  חושבים 
חייגו ל דוריטוס קול, 03-9411404  והקליטו את עצמכם עם 

בשירת  חברים 
 . ' ץ י ז מ ו ק '
 ' ץ י ז מ ו ק ' ה
ביותר,  הסוחף 
את  יזכה 
ם  י פ ת ת ש מ ה
בהקלטת דיסק 
יחד  קומזיץ 
החברים  עם 
באולפן מקצועי 
במתנה! בנוסף 

תוכלו לזכות בכל יום בנגן mp3 יוקרתי ושני זוכים נוספים 
קדימה,  אז  יום.  בכל  דוריטוס  של  מפנק  מארז  יקבלו 
בין  מתקיים  המבצע  הקול!  את  נותנים  אתכם  נראה  בואו 

התאריכים י"ט טבת עד י' שבט )17.1-6.2.17 (

מסייעים גם לעסקים קטנים
הפועלים  בנק 
את  מרחיב 
הטיפול בלקוחות 
גם  קשיים  עם 
העסקים  למגזר 

הקטנים, במסגרת הפרויקט המהפכני "פועלים להבראה". 
"פועלים  המהפכני  בפרויקט  טופלו  האחרונות  בשנתיים 
הוביל  המהלך  פרטיים,  לקוחות  אלפי  עשרות  להבראה" 
לגבייה.  המועברים  החשבונות  במספר   50% של  לירידה 
רונן שטיין, משנה למנכ"ל וממונה על החטיבה הקמעונאית: 
בייצוב  לקשיים  שנקלע  ללקוח  לסייע  הוא  שלנו  "היעד 
העסקים  לקהילת  גם  כזה  מענה  נספק  ומעתה  חשבונו, 

הקטנים".

'תקרא תצליח' 
הארץ,  ברחבי  החרדיים  בריכוזים  משפחות  אלפי  עשרות 
 – תצליח"  "תקרא  במסגרת  לילדים  קריאה  ספרי  רכשו 
"אור  הוצאת  בשיתוף  הפועלים  בנק  של  השנתי  המבצע 
החיים". "תקרא תצליח", מיסודו של בנק הפועלים, התקיים 
ספרים  קריאה  לעודד  נועד  הפרויקט  השביעית.  השנה  זו 
ילדים ומאפשר לרכוש מגוון ספרי קריאה איכותיים  בקרב 
"תקרא  פרויקט  לספר.  בלבד   ₪  10 של  במחיר   לילדים 
תצליח" הוא אחד הפרויקטים המובילים של בנק הפועלים 
בתחום החברה והקהילה. במהלך ימי המבצע נמכרו ב-18 
ספרים  אלפי  עשרות   - הארץ  ברחבי  החיים  אור  סניפי 

שנכללו במבצע. 

12 גוונים חדשים
על  זוהר  שמעדיפים  מאתנו  לאלו 
פני  על  מט  שמעדיפים  אלו  זמני, 
חובבי  כל  ובשביל  בשבילם  מבריק, 
עם  מחדשת   M.A.C האופנה, 
והאהובה  הקלאסית  הטקסטורה 
של שפתון הרטרו מט הנוזלי שחוזר 
ב-12 גוונים חדשים ואטומים בגוונים 
הנותנים  ועמוקים  מונוכרומטיים 
וכל   .2017 של  החם  לטרנד  מענה 
פרץ  אחד:  דבר  מבטיח  מהם  אחד 
צבע רווי ואחיד בגימור קטיפתי נוזלי 

שבלתי אפשרי לשכוח.

מיוחדת לבגדים כהים
לבגדים  כי  יודעות  כולן 
וכהים  שחורים  בצבעים 
לאחר  לדהות  נטייה  יש 
עבור  במיוחד  הכביסה. 
פיתחה  הכהים  בגדים 
בלאק  מקסימה  את  סנו 
לכביסה שחורה וצבעונית, 
ובתוספת  מלבינים  ללא 
מיוחדים  חומרים 
הצבעים  על  השומרים 
מקסימה  סנו  הכהים. 
מוצר  עוד  הינו  בלאק 

מסדרת הכביסה המובילה 'סנו מקסימה'. כמו שאר מוצרי 
הסדרה, גם מקסימה בלאק מיוצרת באמצעים הטכנולוגיים 
המתקדמים ביותר, במטרה לתת מענה מגוון ומדויק לצרכן 
שאנו  הבגדים  את  המאפיינים  לכתמים  בעיקר  הישראלי, 
סנו  הכביסה  לאבקת  אוהבים.  שכולנו  ולמאכלים  לובשים 
בגדים  על  השומר  מיוחד  מרכיב  תוספת  בלאק,  מקסימה 

שחורים וכהים לאורך זמן ומגן עליהם מפני דהייה.

זוג חלות במתנה לשבת 
עד  שישי  בימי 
טבת  חודש  סוף 
'קניון   ,)31.1.17(
במבשרת  מבשרת' 
את  מזמין  ציון, 
הקהל הרחב לקנות 
החנויות  במגוון 
של  ובסופו  בקניון, 
את  לקבל  יום, 

השבת עם זוג חלות מהודרות, מתנת רשת 'ביגה' הכשרה 
למהדרין בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת. בימי שישי עד סוף 
החודש, יזכו מבקרי הקניון במארז מפנק של חלות מהודרות 
בחנות 'ביגה' על כל קנייה מצטברת יומית ביום שישי בסך 
299 ₪ ומעלה בחנויות הקניון. במבצע משתתפות כל חנויות 
הקניון למעט סופר "רמי לוי", ובית המרקחת בסופר פארם. 
את שובר המתנה ניתן לקבל בחנות "wow" בקומת הקניון 

הראשונה. קניון מבשרת, שד' החוצבים 10 מבשרת ציון.

בושם חדש במשפחה
מוצלחות  השקות  שלושה  אחרי 
 Modern מאד בתחום הבישום עם
ו   Muse, Modern Muse Chic
-Modern Muse Rouge, משיקה 
הרביעי  הבושם  את  לאודר  אסתי 
 MODERN MUSE  - במשפחה 
NUIT. הבושם החדש מלא בניחוח 
והקסם  הזוהר  את  המגלם  עשיר, 
 Modern נשכח.  בלתי  רגע  של 
של  החדש  הניחוח   -  Muse Nuit
אסתי  היוקרתי  הקוסמטיקה  מותג 
קטיפתי  ובניחוח  בזוהר  רווי  לאודר, 
ייחודי המוגש כתמצית אלגנטית עם 
נגיעה של גוון כחול צי בבקבוק עם 
המגנטיות  סרט.  דמוי  מוזהב  פקק 

ומסקרנת  חדשה  אמירה  יוצרים  שלו  הייחודי  והפיתוח 
אפריל  הפארם,  ברשתות  להשיג   .Modern Muse של 

והמשביר לצרכן, ובפרפומריות פרטיות נבחרות.

קמפיין שיעלה על פניכם חיוך
חיוך  מעלים  איך 
פני  על  שמחה  של 
תמצאו  היכן  הילדים? 
המשפחה,  לכל  פינוק 
להתענג  שאפשר 
עליו  גם אחרי סעודת 
חטיף  בשרית?  שבת 
ג'קסס  השוקולד 

עולה בקמפיין מלא הומור המזכיר לכם שלכל רגע, יש את 
ג'קסס תבחרו,  חטיף  הג'קסס שלו... אז לא משנה באיזה 
השוקולד הבינלאומי ג'קסס פרווה, הולך להעלות על פניכם 
איכותי!   שוקולד  מחטיף  צרופה  והנאה  שמחה,  של  חיוך 
לפתיחה  נוחות  גרם,   50 אישיות  באריזות  נמכר  החטיף 
ג'קסס  שבת.  חילול  חשש  ללא  בשבת,  גם  קלה  ולסגירה 
כשרותי  ובפיקוח  גבוהים  אירופאים  בסטנדרטים  מיוצר 
אשר  יעקב  הרב  בראשות  הרבנים  איגוד  בד"ץ  של  מלא 
וועסטהיים שליט"א. כשרות: בד"ץ איגוד הרבנים בראשות 
ע"י  בישראל  משווק  שליט"א.  וועסטהיים  אשר  יעקב  הרב 

שטראוס עלית.

לעור יבש במיוחד 
קרם  השיק   ,Crema הטיפוח  מותג 
המוצר  במיוחד.  יבש  לעור  חדש  גום 
מיועד  יבש  לעור  גוף  קרם  החדש 
מיידית.  והקלה  אינטנסיבי  לטיפול 
שעות  ל-24  לחות  מעניק  הקרם 
רך  עור  של  לעין  נראות  לתוצאות 
וגמיש. הקרם החדש מועשר בחמאת 
הטבעית  הלחות  על  לשמירה  שיאה 
להגנה,  במהירות  פועל  העור.  של 
ריכוך, החלקה והעשרת העור בלחות. 
נספג במהירות, מבלי לגרום לתחושה 
נבדק  המוצר  דביקה.  או  שומנית 
ודרמטולוגית  היפואלרגנית  ואושר 

ומתאים לשימוש לעור רגיש. ניתן להשיג ברשתות הפארם 
ורשתות השיווק ברחבי הארץ.

סוף עונה
ליבוביץ  רשת 
,MAN הרשת 
ה  ל י ב ו מ ה
החרדי  במגזר 

החורף  עונת  בשיא  מכריזה  לגברים  איכות  אופנת  בתחום 
על  אטרקטיביים  מבצעים  שלל  עם  עונה  סוף   SALE על 
פריטי קולקציית החורף החדשה. 'ליבוביץ' מתחדשת מידי 
צמר  מעילי  בקולקציה  חדשה,  חורף  קולקציית  עם  שנה 
מעילי  לצד  שונות,  ובדוגמאות  באורכים  יוקרתיים  וקשמיר 
על  הדגש  ודגמים.  צבעים  של  רחב  במגוון  איכותיים  גשם 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  חורף  וקולקציית  המעילים  איכות 
ליבוביץ כל השנה. קולקציית חורף החדשה  מהאיכות של 
כוללת מעילים וסריגים בקו אופנתי וצעיר במגוון רחב של 
צבעים ודגמים חדשניים. על המדפים תמצאו גם מבחר ענק 
עונה  סוף   SALE במסגרת  שונות.  בדוגמאות  צעיפים  של 
מציעה הרשת מעילים החל מ-349 ₪, סריגים החל מ-99 

₪, צעיפים ב-29 ₪, ועוד מגוון ענק של מוצרי חורף.

דבש דבורים טהור 
מזון  למוצרי  האיכות  מותג   – 'מעולה' 
מוצר  עוד  בימים אלה  מצויינים, משיק 
טהור,  דבורים  דבש  ואיכותי:  חדש 
באריזת צנצנת של 1 ק"ג. כידוע, קיים 
דבורים,  לדבש  החורף  בין  ישיר  קשר 
השחור  התה  בין  הקשר  רק  לא  וזה 
הצטננות  נגד  מנצח  שילוב  לדבש, 
הסבתא.  לדברי  עונתית,  חורפית 
ישיר,  הוא  לדבש  החורף  בין  הקשר 
הדבש  את  מייצרים  הדבורים  שכן 

מצוף של פרחים וככל שהאדמה סופגת יותר מי גשמים, כך 
פריחתם של צמחי צוף מתרבה, וכך תפוקת הדבש מתרבה 
החורף  לימי  משמעותיים  בריאותיים  יתרונות  לדבש  יותר. 
האנטי- והרכיבים  בדבש,  החמצון  נוגדי  ובכלל.  הקרירים 
בקטריאליים עשויים לעזור למערכת החיסונית בהגנה על 
הגוף מפני מחלות שונות כגון התקררות או שפעת. כשרות 

מהודרת של בד"ץ העדה החרדית ירושלים.

פרס בריא
בריאות'  שירותי  'מכבי 
זכתה בפרס שר הבריאות 
ומימוש  הנגשה  לקידום 
הנובעות  לחולים  זכויות 
מיזם  על  רפואי,  ממצב 
האישויות  המתאמות 
קשות  במחלות  לחולים 
זכויות  מימוש  למען 
יש  כיום  המטופלים. 
מתאמות   150 כ-  במכבי 
ארצית.  בפריסה  אישיות, 
האישיות  המתאמות 

עוברות הכשרה ייעודית בה הן רוכשות כלים לניהול שיחה 
מנהליים  צרכים  לאתר  והחבר,  הרופא  עם  אפקטיבית 

ולהנגיש מידע זכאותי ולסייע במיצוי הזכויות הללו. 

להרגיש את האיכות, ליהנות מהטעם!
מסתבר שכדי ליהנות מקפה איכותי 
לא  מברזיל,  קפה  פולי   100% עם 
עלית,  קפה  רחוק.  ללכת  צריך 
החרדית  המשפחה  את  המלווה 
ומוכרים,  אהובים  מוצרים  במגוון 
הקפה  את  האחרון  בקיץ  השיקה 
ובכשרות  חדשה  באריזה  הברזילאי 
המהודרת של בד"צ העדה החרדית. 
קפה  קמפיין  עולה  אלה  בימים 
ומביא אל  ברזילאי למדיה החרדית, 
האיכותי.  הקפה  את  הבמה  קדמת 
קפה  במיוחד.  משתלם  שמחירו 
נמס  קפה  הינו   - עלית  ברזילאי 

מיובש בהקפאה, עשוי מ-100% פולי קפה מברזיל, הידועה 
עלית  "ברזילאי"  קפה  קפה.  לפולי  במיוחד  איכותי  כמקור 
מצטרף למגוון האדיר של מוצרי עלית המתהדרים בכשרות 

הבד"צ וללא ספק מתעתד לכבוש את החך והלב שלכם.

אשדודים שימו לב
לביטוח  בריאות  שירותי  מכבי  בין  מבורך  פעולה  שיתוף 
היום  תיערך  קהל  קבלת  אשדוד.  תושבי  לרווחת  הלאומי 
השעות  בין  ילד,  לכל  החסכון  תכנית  בנושא  רביעי  יום   –
רשב"י.  ז'  ברובע  מכבי  של  הרפואי  במרכז   ,14:00-17:00
בכל  במקום  מכבי  נציגי  ע"י  מוגבר  מענה  יינתן  במקביל 

העניינים הקשורים לשירותי רפואה.

צועדים קדימה 
בריאות  שירותי  מכבי  של  המרשימה  ההצלחה  עם 
ברחבי  חדשים  רפואיים  מרכזים   10 בפתיחת  בירושלים 
עיריית  ראש  של  בלשכתו  פגישה  השבוע  התקיימה  העיר, 
ירושלים מר ניר ברקת עם מנכ"ל מכבי שירותי בריאות מר 
רן סער וראש מחוז ירושלים שפלה של מכבי מר גידי לשץ. 
בשנה  מכבי  של  הצמיחה  תנופת  הוצגה  העיר  ראש  בפני 
שמטרתן  המגוונות  הבריאות  קידום  ופעילויות  האחרונה 
בשילוב  בריא  חיים  אורח  לאמץ  הירושלמים  את  לעודד 

פעילות גופנית ותזונה נכונה. 

כה לח"י!
זו השנה ה-18 בה חברת 'מטרנה' מובילה, בשיתוף 'חסדי 
נעמי', את פרויקט החסד המוכר והאהוב על כולנו - 'מטרנה 
מצווה'. אז איך עושים מצווה? אוספים כפיות תחליפי חלב 
מטרנה או אריזות של דייסות מטרנה, מציינים על החבילה 
נעמי", או  "עבור מטרנה מצווה", מביאים אל תיבות "חסדי 

אל:  שולחים 
נעמי"  "חסדי 
יוחאי  בר  רח' 
ברק,  בני   10
 ,51553 מיקוד 
ם  י פ ר ט צ מ ו
ה  ו ו צ מ ל
 . ת ש ג ר מ ה
ם  י ט ר פ ל
 - חייגו  נוספים 
.03-6777-777

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים

רהיטי נעורים- המרכז לעיצוב הבית, מביאים אליכם בשורה חדשה בכל הנוגע לאיכות, שירות והוגנות. כאן ניתן למצוא שלל עיצובים, דוגמאות 
ואפשרויות, החל מחדרי שינה מעוצבים, ארונות פתיחה, ארונות הזזה, סגירת נישות, חדרי ארונות, מזנונים, מחלקת נגרות פרטית ועוד.

בד
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ה 
ש
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ת 
נו
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ת

ה

 בית שמש: יגאל אלון 24
מתחם סאן סנטר 03-570393402-5704170 סניפי בני ברק:

רבי עקיבא 14-16-18

38 שנות וותק!

אמינות. יוקרה. איכות.

עסקאות בהתאמה אישית

מחלקת נגרות פרטית בעיצוב אישי

מבחר עסקאות חתנים בכל מחיר

מבצע קומפלט ליחידות דיור
2 מיטות סנדוויץ + שידה | זוג מזרונים 

אורטופדיים | ארון 4 דלתות סנדוויץ | שולחן 
+ 4 כסאות + הגדלות ספת מיני לסלון

רק 6999 ₪

מבצע 1 - חתן כלה
2 מיטות סנדוויץ + שידה | זוג מזרנים 
אורטופדיים | ארון 4 סנדוויץ | שולחן 
+ 6 כסאות + הגדלות | עמודון ספרים

רק 7999 ₪

מבצע 2 - חתן כלה קומפלט
זוג מיטות +ארגזי מצעים סנדוויץ | 2 שידות + טואלט + מראה 

| 2 מזרונים אורטופדיים | שולחן עץ בוק + 6 כסאות + הגדלות 

| ארון 4 דלתות סנדוויץ | יחידת ספרים | ספה אופנתית

רק 9999 ₪

עד היום ראינו בעיתונות את הפרסום של חנויות 
אופטיקה שונות. נחשפנו למה שאומרים בעלי 
שלהם,  הפרסומאים  או  עצמם,  על  הרשת 
עליהם. האמת היא שכל המסרים הללו נחמדים 
לכשעצמם, אבל המעניינים והרלוונטיים יותר 
עליהם. שלהם,  הלקוחות  חושבים  מה  הם   - 

זוגות  ביותר  חודש  בכל  מטפלת   280 רשת 
במגזר  אחרת,  חנות  או  רשת  מכל  עיניים 
חולים  קופת  עם  הסכמים  לה  יש  החרדי. 
ב-5  משקפיים  של  עצום  למגוון  מאוחדת 
)בסניפים:  שיא  מאוחדת  למבוטחי  שקלים 
ועם  שמש(,  ובית  ביתר  ברק,  בני  ירושלים, 
בחינם!  משקפיים  לאלפי  מכבי  חולים  קופת 
לחברי מכבי זהב )בסניפים: ירושלים, בני ברק 
השירות  ובזכות  הגודל,  בזכות  שמש(.  ובית 
המסגרות  ומגוון  שלה,  והאישי  המקצועי 

הגדול ביותר המתאים לכל תקציב וכיס - היא 
הגדולה  המרוצים  הלקוחות  מכמות  נהנית 
ביותר. רשת 280 רואה חשיבות מיוחדת בקשר 
התודה  מכתבי  את  שומרת  ולכן  הלקוח,  עם 
 והציורים הנשלחים אליה, לעיתים, מהלקוחות.
בכל  לפרסם  החלטה,   280 רשת  קבלה  כעת 
מרוצה  לקוח  של  ציור  או  מכתב  שבוע 
המשך  את  לעודד  מנת  על  הסניפים,  מאחד 
ללקוחותיה. הרשת  בין  הישיר   הקשר 
התודה  מכתבי  מלבד  כי  מציינים,   280 ברשת 
יצביעו  אשר  מכתבים  גם  בשמחה  יתקבלו 
ישנן. אם  שיפור,  הטעונות  נקודות   על 
לקוחות המעוניינים לשלוח מכתבים, שחלקם 
יתפרסמו בעיתונות בתקופה הקרובה, מוזמנים 
להעביר  או   280 רשת  מסניפי  לאחד  לשלוח 

ar280yyy@gmail.com :למייל

מה חושבים לקוחות האופטיקה?

  

מתנה   2+2 בפוקס:  עונה  סוף  מבצע 
 NEW על קולקציית החורף. לא כולל 
ARRIVAL / אין כפל מבצעים / הזול 

מביניהם

איפור  קולקציית  להציג:  גאה  קרליין 
רחב  מגוון  הכוללים  וקלאסית  חגיגית 
של שפתונים אדומים, עיפרון שפתיים 
ולק אדום. מחירים: 12.90 74.90-₪ ₪

רב  חיתוך  קרש  'נעמן':  ברשת  בלעדי 
מתקלפות  שכבות   5 בעל  שכבתי 
משטח  של  התחדשות  המאפשרות 
ינואר ב-50% הנחה  העבודה. עד סוף 

בכל חנויות הרשת

 CRUSH by לנשים  החדש  הבושם 
פירות  ובניחוח  עצי  בריח   Rihanna
ומנדרינה  ברגמוט  וממכרים,  אדומים 
עסיסי עם טוויסט של פלפל חריף רווי 

חיים. מחיר לצרכן: 229 ₪ 100 מ"ל

מיוחדת:  סדרה  משיקה   Laline
מוצרים  סדרת   Laline Patisserie
מתקתקה בניחוח ונילה. בסדרה: קרם 
סופלה, סבון פילינג סוכר, מארז סבוני 
מתנה  וקופסאות  רחצה  תיק  מקרון, 

מהודרות

ומגוונת  חדשה  מעילים  קולקציית 
הבינלאומית האופנה  ברשת  לנשים 

 AMERICAN  EAGLE  OUTFITTERS

 essence – מותג האיפור מס' 1 באירופה
בגוון  חדשים  שפתונים  שלושה  משיק 
אדום: שפתון נוזלי2  ב-1, ליפגלוס מט 

ושפתון עיפרון. מחירים: 9-14 ₪ 

 gaya lip מציגה:   gaya cosmetics
wear שפתון נוזלי עמיד ובעל מרקם 
 12 ב-  מאט  בגימור  וקליל  קטיפתי 
 ₪  59 השקה:  מחיר  מרהיבים.  גוונים 

)מ- 28.02.2017 -99 ₪(

AHAVA מציגה  בלעדי בסופר-פארם: 
או  ורוד  בצבעי  מפנקים  מתנה  מארזי 
מינרלי,  לחות  תחליב  במארז  טורקיז. 
מינרלי.  ידיים  וקרם  מינרלי  רחצה  ג'ל 

מחיר מומלץ לצרכן: 99 ₪

הבינלאומי  הקוסמטיקה  מותג 
סדרת  את  מרחיב   L'ORÉAL PARIS
ומשיק   -SUBLIME FRESH הניקוי 
המסיר  כפולה  לפעולה  גרגירים  ג'ל 
ומנקה  מטהר   + מתים  עור  תאי 

נקבוביות. מחיר: 60 ₪

סדרת  להשיק  גאה   IL MAKIAGE
 COLOR MASTER פלטות שפתונים
בגווני  צבעים  קבוצות  לפי  המחולקות 
וטבעי.  חום  ורוד,  סגול,  כתום,  אדום, 
השקה  מחיר   ₪  229 יחידה:  מחיר 

בינואר: 129 ₪ 

על  במבצע  יוצאת   ERROCA רשת 
מגוון ענק של משקפי ראייה: 2 משקפי 
המבצע  בלבד.   ₪  300 במחיר  ראיה 

בתוקף עד ה 5.2.17

 Avene הדרמו-קוסמטיקה  מותג 
קרם  עם  החורף  את  לעבור  מסייע 
במיוחד  ויבש  יבש  רגיש,  לעור  הזנה 
עם קרם המזין ומחדש את העור ועם 
על  המבוסס  קרם  קולד  ידיים  קרם 

שעוות דבורים 

מציגות:  קרליין  של  היופי  מעבדות 
מסדרת   העור  למיצוק  סרום 
לשיפור  הפועל   PERFECT CARE
המריחה  עם  מיד  העור  מראה 

הראשונה. מחיר לצרכן: 89.90 ₪

כריסטיאנו רונאלדו, משיק בושם חדש 
 THE PRIVET פרטית  במהדורה 
תווים  מכיל  הניחוח   .EDITION
מעורבים של מייפל, זרעי טונקה, ענבר 

וניל ואזוב. מחיר: 249 ₪ 100מ"ל

PUPA חברת הקוסמטיקה האיטלקית, 
מחדשת עם ליין עפרונות עיניים חדש
 24 הכולל   PUPA EASY LINER EYES
 ₪  25 מחיר:  ויפהפיים.  חדשים  גוונים 

מחיר מבצע לחודש ינואר - 19.90 ₪ 

טיפולי  ידיים  קרם  מציגה:    PAYOT
על  ומטופח  רך  ידיים  לעור  ועשיר 
 nourishingשיאה חמאת  בסיס 
הפתרון   softening hand cream
)עד  ליובש בעור הידיים. מחיר: 59 ₪ 

31.1.2017 מבצע: 35 ₪(

להציג:  גאה  השוויצרית   JUVENA
סדרת   -Juvelia Nutri-Restore
של  מנצח  בשילוב  אייג'ינג  אנטי 
ומרכיבים  דרך  פורצות  טכנולוגיות 
קרם  בסדרה:  חדש.  לעור  יוקרתיים 
לחות  תחליב  יום/לילה/עיניים/צוואר, 

וסרום 



 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

הורים נכבדים, שלום רב!
בשנת הלימודים תשע"ח תגיע בתכם לגיל גן חובה/תת חובה, קבלו נא ברכותינו. 

זכאים לרשום הורים שבנותיהם נולדו בתאריכים אלו:

גיל 3–ילדים שנולדו בין כ"ט בטבת תשע"ד (1.01.14) עד ט' בטבת תשע"ה (31.12.14). 
גיל 4–ילדים שנולדו בין י"ט בטבת תשע"ג (1.01.13) עד כ"ח בטבת תשע"ד (31.12.13).
גיל חובה: גיל 5 – ילדים שנולדו בין ו' בטבת תשע"ב (1.01.12) עד י"ח בטבת תשע"ג (31.12.12).

לתשומת לבכם!
כדי להקל על ההורים הרישום יתבצע כדלהלן :

שעות   24 במשך   ,5771757 במספר   ממוחשב,  טלפוני  למענה  יתקשרו   ההורים 
ביממה, 6 ימים בשבוע (עד כניסת השבת). 

כ"א  שישי  יום  עד   ,(29.01.2017) תשע"ז  בשבט  ב'  ראשון  מיום  הרישום:  מועדי 
בשבט תשע"ז (17.02.2017).

במענה הטלפוני הנ"ל יש להזין את הנתונים הנדרשים.
יש להכין לפני ההתקשרות את תעודות הזיהוי של שני ההורים עם הספח, וכן את מס' 

הסמל של הגן המבוקש בן 5 או 6 ספרות, וכן מספר מיקוד של הכתובת בן 7 ספרות.

רצ"ב רשימת הגנים העירוניים ומספר הסמל של כל גן בין 5 או 6 ספרות.

השיבוץ  סופי.  בשיבוץ  ולא  בלבד  ברישום  מדובר  לבכם  לתשומת   -
יעשה ע"פ קרבת מקום המגורים למקום הגן.

 
- הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן ילדים, שאינו בבעלות העירייה, חייבים 

לפנות לשם  כך לבעלויות או למשרדי תלמודי התורה. 

הודעה על ביצוע אישור קבלת בקשתכם ישלח לביתכם. באם לא יתקבל אישור עד 
לתאריך 30.04.2017, על ההורים להתקשר ולוודא שהרישום בוצע.

 
טלפון לבירורים: 5776151  - חיה.

בברכה,
אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

רישום לגני הילדים
לשנת הלימודים תשע"ח –

חינוך חרדי

 
  

האגף
לשירותים חברתיים

המרכז לגיל הרך

בס“ד

סדרת ההרצאות להורים

מיקום: המרכז להורים וילדים בגיל הרך, רחוב הירדן 31 בני ברק.
עלות: 10 ₪ להרצאה

הרשמה: יש להירשם מראש בטלפון: 03-7707391. ניתן גם להשאיר הודעה.

מצפות לראותכן,
צוות המרכז והמנחות.

ידע וכלים מעשיים להורים

אמהות יקרות, אם אתן מעוניינות להרחיב את ידיעותיכן בנושאים הקשורים לגיל הרך,
הנכן מוזמנות להרצאה בנושא :

”שעת סיפור חווייתית לילדים, כיצד“ ?
מאת : הגב' צביה פריימן - יו"ר הוועדה לגיל הרך של התכנית הלאומית 360 בב"ב

מדריכה פדגוגית בגני חינוך מיוחד,

שתתקיים אי"ה ביום רביעי, ה' בשבט ה‘תשע"ז (1.2.17), בשעה 20:30 , 
במרכז להורים וילדים בגיל הרך, רחוב הירדן 31, קומה ב', בני ברק.

הרצאה זו הינה ההרצאה הרביעית בסדרת הרצאות שתועברנה במהלך השנה הקרובה, 
ע"י טובי אנשי המקצוע בתחום זה. 

המפגשים יעסקו בנושאים הקשורים לבריאות, חינוך ופסיכולוגיה של הגיל הרך,
ההרצאות תתקיימנה בע"ה במהלך השנה הקרובה מידי חודש בחדשו.

ה‘ בשבט ה‘תשע“ז (1.2.17)

ג‘ באדר ה‘תשע“ז (1.3.17)

שעת סיפור חוויתי לילדים , כיצד ?

מוכנות לכיתה א‘

האגף 
לבריאות 

הנפש

 בית החולים ‘מעייני הישועה’, מרכז ייעוץ למשפחות ‘עזר מציון’ ועיריית בני ברק - האגף לשירותים חברתיים,
שמחים להזמינכן, נשות מקצוע, נשות חינוך ופעילות בקהילה, לכנס בתחום בריאות הנפש, בנושא:

 מצבים רגשיים סביב הלידה
הכנס ייערך אי”ה ביום ראשון ב’ בשבט )29 בינואר( בבית החולים מעייני הישועה, 

אולם ההרצאות קומה 2.
בתכנית:

                19:30   התכנסות וכיבוד קל

20:00–20:30    ברכות
                                  ד”ר משה רוטשילד, נשיא ומייסד ביה”ח ‘מעייני הישועה’ 

                                  הרב חנניה צ’ולק, יו”ר ‘עזר מציון’  

 20:30–21:00     הטיפול התרופתי – חידושים, חשיבות הטיפול והתמדה בטיפול 
                                  פרופ’ ישראל שטראוס, מנהל מח’ אשפוז במערך פסיכיאטרי ‘מעייני הישועה’

                                  
21:00–22:00   מצבים רגשיים סביב הלידה: המאפיינים, ההתמודדות ומקום המשפחה בהתמודדות  

                                 ד”ר רנה בינה, בי”ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ‘בר אילן’ 
                                                                      מצפים לראותך!                                     

בס”ד

 bncm@ami.org.il |073-3956218 :’עזר מציון האגף לבריאות הנפש | רחוב רבינוב 5, בני ברק | טל

נותנים לאמא כוח!

האגף לשירותים חברתיים

נכדה וסבתא

למי מיועד?
לסבתות בכל גיל, 

ולנכדות מכיתות ה‘ ומעלה

ימי שלישי מהשעה 17:30
ועד השעה 19:00, למשך

12 מפגשים.
החל מהתאריך 7.2.16 י“א בשבט

מתי?

נמשך הרישום לקורסי המחשבים בלהב“ה לנשים ללא תשלום! 
לפרטים 03-6966912 שלוחה 1  

מרכז להב“ה מזמין אתכן נכדה וסבתא,
 לקורס מחשבים יחודי וחוויתי, ללא תשלום!

 ללימוד ”הכרת המחשב“ והוורד.

הקורס יקנה לכן:
 שליטה וביטחון בשימוש במחשב,

 והכרות עם תוכנת הוורד.
 בה תלמדנה לעצב תוצרים שימושיים:
 ”ספר מתכונים“, ”אלפון טלפונים“, 

”סימניה לסידור“ ועוד

איך נרשמים?
בטלפון: 6966912 שלוחה 4 (בין השעות: 10:00-09:00)

בפקס: 5703266 (יש לוודא אישור קבלה) 

rishum@lehava.gov.il :במייל

בהגעה פיזית למרכז להב“ה:
רח‘ אפשטיין 21 פינת חברון 19 בני ברק.

ימים א‘-ה‘ 16:00-08:00 יום ו‘ 11:45-08:00



כ”ז - כ”ט בטבת
תשע”ז           

25-27/1/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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+5 חדרים

וילות ובתים

דופלקסים

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

מושכרות, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

בית שאן

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_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

וילות ובתים

■ ירד המחיר! בגינת 
חרל"פ, 4 חד' ב-קומה 

4 ומעליה 2,5 חד', +גג 
גדול, דירה יפה ומושקעת 

עם מעלית וחניה, 
2,900,000 ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ירד המחיר! 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, 3,000,000 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

■ 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)46-46(_____________________________________________

 ברח' מינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

משגע 2,800,000 ש"ח, 
בלעדי 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)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 

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

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)04-04(_____________________________________________

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

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

054-6625272)04-04(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במאירי, דירת 3 קומות, כ- 9 
חד', מתוכם 2 חד' ליחידה 

מושכרת.
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - דירת 
גן 5 חד', ענקית + נוף מרהיב 

+ יח"ד מוכנה.
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעידות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן. 
050-4156317 ,052-3251213)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן, 4 חד', מרווחת 
ומושקעת + 3 יח' דיור, 

משוקעות ומרוהטות, הכנסה 
של כ- 7,000 ש"ח,

054-9422194)04-04(_____________________________________________

1. מוזמנות הצעות לרכישת דירה ברח׳ שמעון הצדיק 18 קומה א' 
בני ברק, הידוע כגוש 6192, חלקה 176, תת חלקה 2.

2. הנכס ימכר במצבו הנוכחי כמו שהוא(As Is).  על המציע 
לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי 

של הנכס המוצע לרכישה.
3. מציע המעוניין לרכוש את הנכס, בסכום שלא יפחת מסך 
2,000,000 ₪ יגיש הצעתו הכתובה במייל או ב פקס' הרצ"ב.

4. אין הח״מ מתחייב לקבל הצעה כלשהי. הח״מ שומר לעצמו 
את הזכות לנהל מו״מ עם המציעים ע״פ שיקול דעתו הבלעדי 

ולנהל התמחרות.
5. על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים.

6. לא ישולמו דמי תיווך בגין המכר נשוא הזמנה זו.
7. לצורך ביקור בנכס נא ליצור קשר עם מנהל העיזבון.

8. הסכם מכר כדין יחתם עם הזוכה אשר יזכה בהתמחרות.

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בבני ברק

משה ליפל, משפטן
מנהל העיזבון

רח‘ אבטליון 11, בני ברק

moshelip@gmail.com

טל: 072-2466762 | פקס: 072-2466767 

 בשכונת הווילות 
היוקרתית של אלעד, 
וילה 6 חד' מושקעת 

מאוד + יח"ד נפרדת של 
70מ'. "אלעד נכסים" 

050-2838399)04-04(_____________________________________________

 בבן יאיר המבוקש, 
פנטהאוז 200 מ' יחידי 

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

רחב ידיים, מרפסת 60 
מ' מהסלון לנוף, רק 

2,550,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
052-8939050)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" דופלקס 

7 חד', מושקעת + נוף + 
יחידה + מחסן, 1,900,000 

ש"ח, גמיש. דוד,
.054-8450202

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" במאירי, 

5 חד', ענקית, לחוץ למכור!
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 למבינים! בבן קיסמא 
העליון! 4 חדרים ענקית + 
יח"ה + גג בטאבו מעל כל 

הדירה + נוף! מפתחות 
במשרד, 1,560,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("תיווך קזן" 054-8420522

 חדש בשוק! למשקיעים! 
אבן גבירול! 4 חדרים ענקית 
+ מחסנים )150 מ"ר!( עם 

חלונות! "תיווך קזן"
054-8420522)04-04(_____________________________________________

 בבן שטח, 4 חד' 
מרווחת ומשופצת, מרפ' 

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

ש"ח. "אלעד נכסים" 
054-3456854)04-04(_____________________________________________

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

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

1,250,000 ש"ח, גמיש,
052-5752500)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה! דירת גג 3 
חד', כ- 90 מ"ר, גג בטאבו, 

שמורה ומטופחת, בניין קטן, 
רק 1,350,000 ש"ח, גמיש, 

054-9422194)04-04(_____________________________________________

 בחסידי-ליטאי! 3חדרים 
+ נוף מרהיב + אופציה ל- 2 
חדרים! ממשית! "תיווך קזן" 

054-8420522)04-04(_____________________________________________

 בלעדית! מציאה! ברשבי 
המבוקש! 3 חדרים + סלון 

גדול + מחסן! רק 1,280,000 
ש"ח. "תיווך קזן"

054-8420522)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" בעליון, 

3 חד' + גג, מחי רמציאה! 
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

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

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

050-3756925)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

ביתר עילית
 רחוב אוירבאך, קומת 

כניסה 96 מ"ר + מרפסת 16 
מ"ר + אופ' בניה לשני חדרים 

32 מ"ר + מרפסת בסלון 
10 מ"ר ועוד הרבה תוספות, 

1,300,000 ש"ח, שווה לראות. 
תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)04-04(_____________________________________________

 3 חדרים, נוף באיזור 
מצוין, 330,000, עליית ערך 
_____________________________________________)04-04(בטוחה. יונתן, 052-7122466

בית שמש

 ברח' סיני-מצדה, וילה 
דו-משפחתי, 6 חד' + 2 
יחידות להשכרה, בלעדי! 

3,100,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)04-04(_____________________________________________

 באיזור מתחרד )צמוד 
לבר אילן(, 4 חד', ק"ג, 96 

מ"ר, אופציה להמשך שכירות 
ב- 3,200 ש"ח, רק 1,150,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח. תיווך, 052-2604463

 ברח' הרצל, 3 ח' - אופציה 
לתוספת עוד 23 מ"ר )למטה 

כבר בנו(, 880,000. תיווך 
_____________________________________________)04-04(יעקב, 054-4901948

 באיזור מתחרד - 3 חד', 
ק"ד, מסודרת, רק 760,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. תיווך, 052-2604463

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

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)04-04(אדוארד

 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)04-04(_____________________________________________

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

מ- 1,600,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)04-04(_____________________________________________

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

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

ויפה, 6,000 ש"ח. באזור 
רוזובסקי, 3 חדרים, כ- 90 
מ', גדולה ויפה + מעלית, 
1,950,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)04-04, טל': 054-8449423

 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 
_____________________________________________)04-04(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"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 באזור המבוקש בפרדס 
כץ!!! בבניה מתקדמת!!! 
3.5/4 בסטנדרט גבוה, מ- 

1,500,000. "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)04-04(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 26 מ"ר 
+ אופציה גדולה, 930,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
050-3000121)04-04(_____________________________________________

 למביני עניין, בדניאל, 
3 דירות חדשות בטאבו 

אחד, )בנין לא חדש(, 
2 דירות, 3 חדרים + 

5 חדרים גדולה, בניה 
איכותית ומשודרגת, רק 
4,100,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 053-3357316

 בהזדמנות במערב העיר 
בבניין חדש, ק"א, מפוצלת, 
100 מ"ר, 1,850,000 גמיש, 
בלעדי קליין שדכ"ן הנדל"ן, 

053-3107379)04-04(_____________________________________________

 באליעזר המבוקש 
והשקט!!! 3חד', כ- 

70 מ"ר - חזית, ק"ב, 
משופצת!!! אופציה בצד 

1,580,000 ש"ח. תיווך, 
03-8050080)04-04(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)04-04(_____________________________________________

 דירות למגורים או 
להשקעה בצפון באזור 

ה- 500,000 ש"ח.
058-7878784)04-04(_____________________________________________

 בעזרא! מקבלן, 150 מ"ר, 
מחולקת ל- 2, בהזדמנות!! 

054-3050561)04-04(_____________________________________________

 בפרל - מינץ, 4 חד', 
ק"ב, חדשה + סוכה + 
מעלית ***באוסישקין, 
3 חד', משופצת + גג, 

חזית. "יאיר נדלן"
052-7633978)04-04(_____________________________________________

 בהר-שלום דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

מפלסים, 12 חד', כניסה 
פרטית, חניה גדולה + 
אופציה לחלוקה ל- 3 

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)04-04(_____________________________________________

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

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)04-04(_____________________________________________

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

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

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

מ"ר, משופצת כחדשה, חזית, 
2,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה'!!! בבניה 
מתקדמת!!! פנטהאזוים 
מפוארים, 5,6 חד', החל 
מ- 2,100,000, תוכניות 

ב"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)04-04(_____________________________________________

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

+ חניה, )מעלית בתכנון(, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בשכון-ו', דופלקס, חזית, 
מחולק, ק"א, 4.5ח', 85 מ"ר, 

ק"ב, 2ח' ומרפסת + יחידה 
נפרדת להשכרה, 2,550,000 

ש"ח. "אפיק נכסים,
053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור חרלפ, דופלקס 
חלומי, כ- 260 מ"ר, 
מושקע ביותר כולל 

מרפסת שמש גדולה 
+ מעלית וחניה, ב- 

3,000,000 ש"ח. להב 
נכסים,

050-4177750)04-04(_____________________________________________

 במרכז רבי עקיבא, 
דירת גג, 5 חדרים, 

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

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

והשקעות"
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 6 ח' 
באזור חרלפ, שמורה עם 

מרפסת ענקית, 200 מטר 
בטאבו, חזית לפארק + 

מעלית, בניין 9 דיירים, 
3,150,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 במשולם ראט, דופלקס 
140 מ"ר + אופציה, קומה 

נוחה. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)04-04(_____________________________________________

 במרכז בעלי מלאכה!!! 
בבנין בוטיק! 6.5, קומה 

שלימה, ק"ב + מעלית, חזית, 
יפה ומסודרת, 2,650,000. 

"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)04-04(_____________________________________________



כ”ז - כ”ט בטבת תשע”ז  25-27/1/2017 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, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

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

חריש

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

■ בהרב 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', 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה, ברח' כהנמן 
באזור רח' שפירא 5 חד' 
עם מעלית 140 מ', ק"ג 

משופץ עם טאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

 באזור סוקולוב, 5חד', 
גדולה, משופצת ויפה + 

מחסן, 1,950,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04("אלמוג נכסים" 054-8483810

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

מיידית, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

אחד, 4,000,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

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

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)04-04(_____________________________________________

 מציאה בלעדי!!! 
בשיכון ה' בקלישר בבנין-

חדש, 6 חדרים, 150 מ"ר 
+ חצר 150 מ"ר, שמורה, 
אופ' לחלוקה, 2,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 דירת-פאר בבלעדיות 
במימון )ליד ביהכנ"ס הגדול(, 6 
חדרים, 160 מ"ר, ק"ב, חזית, 

נוף, 3 כ"א, 2 מרפסות, ממ"ד, 
הרחבה, 3,950,000 ש"ח. 
"בית טוב" 054-8436035. 

במינץ כנ"ל, לא-פאר, 
ק"ד, עורף-פתוח מעלית, 

_____________________________________________)04-04(2,650,000 ש"ח

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

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)04-04(_____________________________________________

 מציאה!!! בר"ע/ירושלים, 
5ח', ק"א, 100 מ"ר, עורפית, 
1,825,000ש'. "נדל"ן כהלכה"

055-66-88-111)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5 חד', 123 
מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
חזית + מ.שמש, מצב חדש, 

2,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 בלנדא, 5 חד', 125 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה + 

מחסן 10 מ"ר, מצב מצוין, 
חזית, מ.שמש, 2,700,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 5 ענקית, 
מפארת, יפהפיה, 140 מ"ר, 
ק"ג, כל הקומה סלון ענק, 

2,800,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 באזור לנדא, ק"ב, חזית, 
5ח', משוקעת + מטבח פסח 
+ מחסן + חניה, 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים,
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

2, מרווחת, 90 מ"ר + 
מעלית וחניה, חזית, 

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 053-3357316

 חייבת להמכר! לל"ת, 
במרפדס כץ, בשלמה בן 
יוסף, מושקעת במיוחד, 
4 חד', ק"א, בניין חדיש, 

סוכה, מעלית וחניה, 
1,530,000 ש"ח, גמיש, 

052-7678102)04-07(_____________________________________________

 באליעזר המבוקש 
והשקט!!! 3חד', כ- 

70 מ"ר - חזית, ק"ב, 
משופצת!!! אופציה בצד 

1,580,000 ש"ח. תיווך,
03-8050080)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 בחבקוק, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"א, שמורה, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. *ברח' 
בן דוד, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

משוצת, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
מרכז, 4 חד' + מרפסת 

סוכה 15 מ"א, 105 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 

1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

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

1,850,000ש"ח. "אפיק נכסים, 
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור בעל-התניא, 
ק"ק, כ- 4ח', 85מ"ר + חצר, 
1,980,000ש"ח, מיידי, מפתח 

ב- "אפיק נכסים,
053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

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

חניה, 2,000,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 בחבקוק, כ- 4ח', 95מ"ר, 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

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

חניה, 2,000,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 בגולומב בבניה יוקרתית, 
4.5ח', ק"א, חזית, 2,050,000 

ש"ח. "אפיק נכסים,
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 ביצחק ניסים! 4.5 
חדרים, ק"א, שלושה 

כ"א + מעלית + חזית, 
MS .2,000,000 נדל"ן, 

,053-3134258
054-8541118)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בגבעת 
רוקח בבניה מתקדמת, 
דירת 4 חדרים אחרונה, 
96 מ"ר + נוף מדהים! 

ב- 1,750,000 ש"ח, 
הקודם זוכה! להב נכסים, 

050-4177750)04-04(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)04-04(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 4 
חד' גדולה, יפה, משופצת 
ומושקעת ברמה גבוהה, 3 

כ"א טובים + חניה, בטאבו, 
1,720,000 ש"ח, גמיש, 

בבלעדיות "אלמוג נכסים" 
058-7878784)04-04(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 באזור עמק-יזרעאל, 
דירות 4 חד', 105 מ"ר + 

חניה, 1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד' 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בחגי, 4 חד' גדולה 
ושמורה, חזיתית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)04-04(_____________________________________________

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

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

054-8474843)04-04(_____________________________________________

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

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

052-7649782)04-04(_____________________________________________

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

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

052-7649782)04-04(_____________________________________________

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

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

052-7649782 ,03-5745877)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' מרווחת, 
מפוארת, בניין מפואר, חזית, 
נוף לים ולמגדלים, קומה 4 
+ מעלית + חניה + סוכה, 

2,000,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)04-04(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4 חד' 
מפוארת + סוכה, חניה, קומה 

נוחה, רק 1,500,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 4 חד', 
100 מ"ר, הכול חדש + 

מרפסת ענקית, קומה נוחה, 
רק 1,550,000 ש"ח. נדלן 

_____________________________________________)04-04(הקריה, 050-3000121

 באליעזר המבוקש 
והשקט!!! 3חד', כ- 

70 מ"ר - חזית, ק"ב, 
משופצת!!! אופציה בצד 

1,580,000 ש"ח. תיווך, 
03-8050080)04-04(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 3ח', משופץ, 
חזית, הרחבה בגג ובצד, 

1,250,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)04-04(_____________________________________________

 קרוב למרכז - ב"ב, 3ח', 
90מ"ר, ק"ב, חזית, חניה, 
הרחבה, 1,530,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("בית-טוב" 054-8436035

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

מהיסוד, 1,450,000ש'. "נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(כהלכה" 055-66-88-111

 באברבנאל אזור 
החלוצים, 3.5 חדרים, 

ענקית, קומה ראשונה, 
3 כיווני אויר + אפשרות 

הרחבה גדולה, מיידי! 
ב- 1,385,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 050-4177750

 מציאה בבר כוכבא, 
3 חדרים מחולקת, 

מכניסה 5,500 ש"ח 
נטו! עם תוכניות לפינוי 

בינוי מתקדמות! ב- 
1,490,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

גדולה, 1,600,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-עקיבא, 
3 חד', גדולה, חזית, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטבריה, 3 
חד' גדולה, חזיתית, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

מ"ר, 1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהרצוג, 3.5 
חד' + יחידת הורים, 75 מ"ר 
+ אופציה, ק"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3.5חד', 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 

יפהפייה, 2,050,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,060,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בר"ע-השומר, 3.5 חד', 
גדולה, במצב מצוין, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

תיווך B.D.A, טל':
054-8449423)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
3 חדרים, ק"ב, אופציה 

לבניה, 1,230,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה לבניה בצד ובגג, 
1,270,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)04-04(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)04-04(נדלן-בועז' 054-8474843

 במינץ, 3 חד', ק"ב, 70 
מ"ר, משופצת ומושקעת, 
3 כ"א, 1,450,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבנין חדש, 3 חדרים, 

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

+ יחידת-דיור, כ- 30 
מ"ר, חדשה, מושכרת ב- 
2,400 ש"ח, 1,690,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

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

ק"א, משופצת, 1,520,000. 
*בבניה!!! בהרב קוק!!! 3 חד' 
בסטנדרט גבוה ע"י קבלון אמן, 
מ- 1,470,000. "תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' בז'בוטינסקי, 
משופצת מהיסוד, עורפית לב"ב 

+ סוכה גדולה, קומה ב', בניין 
אברכים, 1,480,000. תיווך 
_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב, 054-5500263

 לזריזים!!! בטרומפלדור, 
3.5 חד', 75 מ"ר, משופצת, 
קומה נוחה, רק 1,355,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
054-8472222)04-04(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3ח', 70מ"ר, 
מרווחת, ק"ג, חזית, משופצת, 
1,475,000ש'. "נדל"ן כהלכה"

050-4141926)04-04(_____________________________________________

 בהתנאים, 3 חד', 91 
מ"ר, ק"ג + א.בגג + חניה, 

1,450,000 ש"ח. *באזור 
העיריה בבנין חדש, 3 חד', ק"ג 

+ מעלית + חניה, 3 כ"א, 
חזית, מושקעת, 1,720,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אשל-אברהם, ק"ב 
+ מעלית, 3 גדולה + יחידה 

גדולה מושכרת, חזית, 3 כ"א, 
מפתח ב-"אפיק נכסים,

053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבנין 
איכותי, 3ח' + מרפסת, ק"א, 
חזית בבניה, 1,320,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים, 03-5791514, 

053-3128884)04-04(_____________________________________________

 דירות-פאר במלצר/
באזור הרב-שך/בהגר"א, 85 
מ"ר, 3-3.5ח', ק"ב, מעלית, 

החרבה, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("בית-טוב" 054-8436035

 בפ"כ, הרצל - השניים, 
ק"ב, 2.5 חד', 50 מ"ר, 
משופצת, חזית, סוכה, 

_____________________________________________)04-07ל(1,250,000, 050-7970931

 במסמטת-רחל, 2חד', 
70מ"ר, ק"ג, חזית 
פתוחה. "מקסימום-

_____________________________________________)04-04(נדל"ן" 052-2452820

 באזור השלושה, 2.5 חד', 
יפה ומסודרת כ"א טובים, 
1,350,000 ש"ח. "אלמוג 

_____________________________________________)04-04(נכסים" 054-8483810

 באזור הרב קוק, 2.5חד', 
מסודרת + א.להרחבה, 

1,220,000 ש"ח. "אלמוג 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 058-7878784

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בר"ע, לא 
משופצת, קומה 4, עורפית 
כ- 60 מטר + גג רעפים + 
אופציה לסוכה, 1,200,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)04-04(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)04-04(אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול 60 מ"ר, קו' ב' 
ואחרונה, חזית, 1,100,000 
ש"ח, גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

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

+ חניה, 1,200,000 ש"ח. 
*בשיכון ג', 2 חד', 50 מ"ר + 

אישור לעוד 25 מ"ר, משופצת, 
1,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ אזור 
מצוין, 2 חד', 50 מ"ר + רשיון 

לבניה בגג 46 מ"ר גג בטון, 
ק"ב, אחרונה, משופצת, 

1,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בברוט, 2 משופצת 
+ א.הרחבה גדולה, ק"ג, 
1,150,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 מציאה!!! דירת 1.5 
חד' בז'בוטינסקי צד 

ב"ב, אופציה לבניה, רק 
870,000 ש"ח.

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)04-04(_____________________________________________

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

מקס משה דסקל,
050-5926021)04-04(_____________________________________________

 בהנשיא דופלקס/גג 6 
חד', 200 מ"ר, מ"ש/סוכה, 
גג ענק, 2 חניות, משופצת 

מהיסוד. משה דסקל - רימקס-
_____________________________________________)04-04(עוצמה, 050-592602

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חדרים מרווחת, 

מרפסת סוכה 12 מ"ר, נוף 
למערב, מיידי, ללא תשלום 
תיווך! רק 1,180,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-04(גמיש, 054-9422194

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

יוסף, 050-6733375 )תיווך 
_____________________________________________)04-04(הכהנים(

 ברוטשילד, 3.5חד', 75 
מ"ר, קומה שניה, 480,000 
ש"ח. אליהו, 050-4770020 

_____________________________________________)04-04()תיווך הכהנים(

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

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

_____________________________________________)04-04()תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)04-04(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)04-04(בועז' 054-8474843
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה
■ מגוון דירות בבלעדיות 

3, 4, 5 חד' באזורים 
המבוקשים בפתח תקווה 

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

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

קריות
 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

קרית ים

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

קרית אתא

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

ירושלים

■ 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

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

פתח תקווה

 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

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(_____________________________________________

 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

דופלקסים

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

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

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

וילות ובתים

 בהזדמנות בעין 
שמש, 4 חד', 140 מ"ר, 

חניה בטאבו, מרפסת 
+ מרפסת שמש, 

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

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

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

 בשיכון ה', יחידת דיור 
משופצת ריהוט חלקי 

כולל ארנונה, 2,300 
ש"ח, מיידי,

050-8620450)03-06(_____________________________________________

 דירת חדר וחצי, מרוהטת 
חלקית לאחר שיפוץ, 2,500 

ש"ח, ברחוב רלב"ג, מיידי, 
אפשרי לתקופה קצרה,

054-6804376)03-04(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, נקיה, 

יפה, מתאים רק לבודד! מה- 
1-3-17, לפרטים:

054-5634160)03-06(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב עמרם 
גאון 3, ללא תיווך,

052-7505847)03-06(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)03-04ח(מבוגרת. מיכל, 050-5952474

 דרושה משפחה לאירוח 
מדי פעם בשבתות ל- 2 
_____________________________________________)03-04ח(בחורים, 053-2743931

 מינימרקט, מוניטין, כ- 12 
שנה, בציר מרכזי במרכז!!! 

שכירות נמוכה, מחזור 
כ- 350,000 ש"ח, ריווחי, 

_____________________________________________)03-05ל(052-3267692

 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(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 3חד', 
משופצת + אופציה לבנייה )גג 

קיים(, 500,000 ש"ח. אליהו, 
_____________________________________________)04-04(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

680,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)04-04(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)04-04(_____________________________________________

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

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04("רימקס" 050-2442446

 מצויין להשקעה! ברחוב 
ברנר, 4.5 חדרים, קומה 3, 

ללא מעלית, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("רימקס" 050-2442446

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

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04("רימקס" 050-2442446

ירוחם
 ברשותנו, מבחר גדול, 

דוגמא: קומה שניה, 2 חדרים, 
50 מ"ר, מושכרת ב- 1,750 

ש"ח. רק 350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)04-04(ארץ הצבי, 052-5253470

 בנווה יעקב, מבחר 
דירות 2-3-4 חד' במחירים 

סבירים! . תיווך משה,
,054-9388085
077-4003009)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר שמואל 
)צמוד לירושלים(, וילה 

מושקעת 10 חד', 450 מ"ר 
בנוי על חצי דונם מגרש + 
קומה נוספת 100 מ"ר עם 
הכנה ליחידות השכרה + 6 

מרפסות, רק- 4,750,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)04-04(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גבוהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(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 

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

 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! 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)04-04(_____________________________________________

 בגבעת זאב, באזור 
מבוקש דו משפתי בנוי 220 

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

ומחסן, 3 יח' דיור מניבות, 
במחיר דירה!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

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

ואופצ' לשלישית, גינה 200 
מ"ר לנוף פתוח, חניה ענקית, 
2,490,000 ש"ח! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)04-04(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

 בגבעת זאב משה"ב, 
אבן! פנטהאוז במחיר דירה! 5 

+ מרפסות סוכה לנוף, ק"ג, 
מעלית, יח' הורים, 1,890,000 

ש"ח!!! תיווך מאור, -050
02-5730077 ,5500323)04-04(_____________________________________________

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

משופצת ושקט ותב"ע 
מאושרת לקומה נוספת, 

במחיר מעולה! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + אופציה, ק"ב, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(תיווך 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. 

_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן 4 חד' + גינה 

וחצר + יחידת דיור 2.5 חד', 
בבנין קטן, מרכזי ושקט, גישה 

נוחה, 1,790,000 ש"ח!!! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)04-04(_____________________________________________

 גבעת זאב, במתחרדת! 
בבניין קטן מרכזי ושקט, 4 
חד' + חדר אוכל, מרווחת, 

ק"א, משופצת, כולל הסקה 
ושטופת שמש, רק 1,390,000 

ש"ח!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 בנווה יעקב, באשר 
גולק, 3 חד', קומה 

אחרונה + טאבו מאושרת 
על הגג. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)04-04(_____________________________________________

 ליד השטיבלך, ברח' 
החי"ש, בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 

מ"ר, ק"א ואחרונה, מגרש 459 
מ"ר, לדירה 42.5% בזכויות 

הבניה, המבנה כלול בתוכנית 
תמ"א 38. תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
אבן! 3.5 חד', 90 מ"ר + 

מרפסת סוכה גדולה לנוף, 
פסטורלי ושקט, מחסן, ק"ב, 
הסקה וממ"ד, חובה לראות! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)04-04(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
להשקעה ולמגורים בכל 

נתיבות, במחירים מעולים עם 
תשואות יפות והשבחה גבוהה. 

תיווך ארץ הצבי,
052-5253470)04-04(_____________________________________________

 מציאה, קומה שלישית, 
3.5 חדרים, מושכרת לזוג 

חרדי למעלה משנתיים, רק 
605,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)04-04(הצבי, 052-5253470

ערד

 קומה שלישית, 2.5 
חדרים, מסודרת ויפה קרובה 

למרכז, רק 250,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)04-04(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 מציאה, חדר וחצי במיקום 

מעולה, קומה אחרונה, רק 
190,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)04-04(הצבי, 052-5253470

 בית דו משפחתי, 4 חד' 
בעמישב, אפשרות עם שוכר 

_____________________________________________)04-04(מצויין, 050-6925400

פנטהאוזים ודירות גן
 ב"התשעים ושלוש" 
פנטהאוז מדהים, ק"ד, 4 

חדרים + מרפסות 80 מטר, 
בנין חדש, 2,650,000 ש"ח. 

"בית ישראל" - ישראל ריינהולד 
יועץ ומשווק נדל"ן,

054-6401612)04-04(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)04-04(נדל"ן, 054-6401612

 6 חד' במרכז-העיר, 
דירה מניבה 13,500 ש"ח 

לחודש, קומה א', מושקעת, 
1,795,000 ש"ח,

_____________________________________________)04-04(050-7505449, תיווך - נדי

 רוטשילד/הרב קוק, דירה 
בקומה 6 חדרים + מ.שמש 

+ חניה גדולה מתאימה לשתי 
משפחות, 2,100,000 ש"ח, 

053-4301650)04-04(_____________________________________________

 מציאה אמיתית!! בדב 
הוז המבוקש!! 4 חדרים, 

גדולה, יחידת הורים, מעלית, 
חניה, מסודרת, מאווררת, 

פינוי מיידי, 1,570,000 ש"ח, 
גמיש, בבלעדיות רם נכסים, 

054-5566145)04-04(_____________________________________________

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

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)04-04(_____________________________________________

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

מיידית, רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)04-04(_____________________________________________

 בסמילנסקי! 3ח' )2 
במקור(, כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

מסודרת, ממוזגת, מיידית!! 
רק 1,150,000 ש"ח,

050-4811122)04-04(_____________________________________________

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
3ח' + חצי, ק"א, משופצת - 

מושכרת לשנה וחצי, ב- 3,600 
ש"ח - רק 1,270,000 ש"ח, 

050-4811122)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות! ב"התשעים 
ושלוש" 3 חדרים, אופציה 

לחצי חדר נוסף, ק"ב, חניה, 
1,400,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)04-04(נדל"ן, 054-6401612

 3.5 חד', מציאה במרכז 
קומה ב', גדולה ומסודרת, 

כ"א, 1,170,000,
 ,054-4761147 ,03-9041716

_____________________________________________)04-04(גיא

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

054-2000089)04-06(_____________________________________________

 ברב הלר המתחרד איזור 
שקט ומבוקש, 2 + חצי, כ- 
60 מ"ר, ק"א - מסודרת! רק 

1,180,000 ש"ח,
050-4811122)04-04(_____________________________________________

 ביוספטל! 2 + חצי, 
שמופצת קומפלט!! ק"ג, 

מיידית!! רק 860,000 ש"ח, 
050-4811122)04-04(_____________________________________________

צפת
 בשכונת מנחם בגין, 
דירה מושקעת ברמה 

גבוהה, 5 חד' + יח' דיור, 
נוף מדהים.

_____________________________________________)04-07(050-3690303 - לל"ת

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהשאר רגוע

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

_____________________________________________)04-04(חרדית(, 054-8541118

 דירת גן, 3 חד' בנורדאו, 
רק 790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)04-04(אלפסי, 04-8441111

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 ח', מעולה 
לחלוקה, רק 360,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(תיווך אלפסי, 052-2790370

 דירות למכירה בקריות 
בתשואה הגבוהה ביותר בארץ 

בהתחייבות! נופר מרסיאנו, 
052-7395150)04-04(_____________________________________________

 דירות לחלוקה/מחולקות, 
המחל מ- 480,000 ש"ח. נופר 

_____________________________________________)04-04(מרסיאנו, 052-7395150

 יש לכם דירה בקריות 
אותם מעוניינים לקבל הצעה 

למכירה!!! ניר דהן,
050-2962666)04-04(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 2 חד', קומה 1, מעלית, 
משופצת, 410,000 ש"ח. ניר 

_____________________________________________)04-04(דהן, 050-2962666

 בבנין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4 חד' 

מפוארות, החל מ- 5,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
דירת גן + חצר ענקית 
+ יחידה קטנה 1 חד', 
5,900 ש"ח, משופצת 

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה' - איזור 
שח"ל, דירות 2,3,4,4.5 
חד', משופצות, מיידיות 
ועוד מבחר דירות ברחבי 
העיר ובפרדס כץ. "יאיר 

_____________________________________________)04-04(נדלן" 052-7633978

 מציאה - למשקיעים! 
בבר-כוכבא, כ- 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 3, מניבה 6,000, 
חתום לפינוי-בינוי, 1,430,000, 

052-5222690)04-04(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 
120 מ"ר + מרפסת 70 

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 053-3357316

 בחברון, דופלקס 5 חד', 
משופצת, ק"ב + גג מרוצף, 
נוף, 6,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)04-04(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב לוי יצחק, 
4 חדרים, קומה ב', 4,800. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 בפנקס בבנין חדש, 
4 חדרים, מושקעת 

ומפוארת, ק"ק, כניסה 
פרטית + חצר 6,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)04-04(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 באזור מרכזי, 2 חד', 
יפיפיה, מרוהטת, ממוזגת, 

מאווררת, לזו"צ, מיידי,
03-5742697 ,052-7637508)03-04(_____________________________________________

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

חזית, 4 כ"א, ק"ב, 
ממוזגת ומשוקעת, 

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

והשקעות"
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בז'בוטינסקי, 
בניין חדש, קומה ב', עורפית, 

3,850 ש"ח, מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 יח"ד 30 מ"ר, 
יוקרתית, ממוזגת 

ומרוהטת, ק"ג, ללא, 
באבטליון, מיידי,

_____________________________________________)04-07ל(050-7111483

 בלעדי!! באפשטיין, 2 
חדרים ענקית, 70 מ"ר, 

משופצת ומטופחת, 
ק"א, כ' מיידית, 3,500 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בבית יוסף, 2.5 
חדרים, 50 מ"ר, 
מרוהטת, חדשה 

ומושקעת, ק"ד + 
מעלית, מיידי, 3,500. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 ברח' אברבנאל, 2.5 חד', 
ק"א, פינוי ב- 1-2-17, 2,800 

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

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)04-04(כשותף, 053-3157272

 ברוזובסקי, יח"ד 2 
חד', מרוהטת קומפלט, 

ק"ק, רק 2,450 ש"ח 
כולל ארנונה. חמד נכסים, 

053-3357316)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בפסגת זאב, 4 
חד', 90 מ"ר, מוארת ומרווחת 

+ מרפסת 100 מ"ר, 3,900 
_____________________________________________)04-04(ש"ח בלבד! 054-7804800

  4 חד' בכפר-אברהם, 
גדולה, מעלית שבת, מרפסת 
סוכה, 3,900, 03-9041716, 

_____________________________________________)04-04(054-4761147, גיא

רמת גן
 ביונה 31, 4.5 חד', 
ק"ג, ללא , חניה, סלון 
גדול, מתוכננת מצוין,

050-8317377)04-07(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)04-05ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירת לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)04-05ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה(, בבני-ברק 

_____________________________________________)04-05ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בב.שבע בבר גיורא, דירת 
גן + גינה, 3 חד', משופצת, 

כניסה מיידית, מחיר מציאה! 
התקשרו עוד היום! תיווך, 

054-2388654)04-04(_____________________________________________

 בב.שבע, 3.5 חד', 
בקרבת האוניברסיטה, בשכונה 

ב', ק"ג, מיידי, מציאה! 
התקשרו עוד היום! תיווך,

054-2388654)04-04(_____________________________________________

 בב.שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה, ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשאוה גבוהה! 
_____________________________________________)04-04(מציאה! תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע, 3 חד', באזור 
סטודנטים, בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)04-04(רומן, 052-7731832

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע בכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

720,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

560,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 למכירה בניין 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)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 למכירה, קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
לשקעה? אנחנו הכתובת! 

לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 
קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)04-04(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 

נוף לכינרת, 1,680,000 ש"ח 
פוטנציאל להשקעה! "רימקס" 

050-2442446)04-04(_____________________________________________

 מציאה!! בטבריה 
להשכרה/מכירה בניין 

צימרים 28 חדרים, כולל 
מיזוג וציוד להפעלה 

_____________________________________________)04-07(מיידית, 050-6921233

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

עסקים

לחברה ירושלמית 
בתחום הטכנולוגיה הכשרה

(מנויים חודשיים)
דרוש שותף/משקיע

053-9638240

 בקריות וחיפה נכסים 
מניבים. תיווך אלפסי,

04-8441111)04-04(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 7,500 ש"ח,

050-2229247)04-04(_____________________________________________

 בשיא המרכז, חנות 
מושקעת, 40 מ"ר + גלריה. 
_____________________________________________)04-04("אפיק נכסים, 03-5791514

 באזור עזרא להשכרה, 
מרתף 500 מ"ר. "אפיק 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור חתם סופר, חנות 

ענקית, כ- 300 מ"ר 
עם חזית גדולה לרחוב, 
מיידי! ב- 25,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)04-04(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קרוב 
להשומר חנות 15 מ"ר, 
משופצת, 2,500 ש"ח, 

מיידי. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!
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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

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_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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

■ 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 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(_____________________________________________

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

 מבני תעשיה, מחסנים 
גדולים, חנויות ומגרשים, 
למכירה ולהשכרה באיזור 

בית-שמש והסביבה. אמסטון 
_____________________________________________)53-6/17(נדל"ן, 052-7667747

 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

 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(_____________________________________________

 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

 ברמת-גן - עסקה של 19 
דירות יוקרה כולל היתרים. 

_____________________________________________)02-05(פולטוב נכסים, 052-3646632

 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(_____________________________________________

 מציאה, להשכרה 
בב"ב באזור איצקוביץ, 
חנות 45 מ' גלריה 30 

מ' 18,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה חנות 
או משרד 16 מטר, חזית 

בז'בוטינסקי הרב שך + חצר, 
_____________________________________________)04-04(2,000 ש"ח, 054-5500263

 להשכרה בב"ב 
ז'בוטינסקי, 90 מ"ר לכל 

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
9,000 ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 להשכרה בב"ב ברש"י 
)ע"י ר"ע(, חנות כ- 75 
מ"ר, משופצת, חזית, 
מיקום מעולה! כ- 75 

מ"ר, מחיר טארקטיבי, 
מיידי! תיווך סגל,

,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא/כהנמן, 350 מ"ר + 

אופציה לעוד 200 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי, מיידי! 
ניתן לחלוקה ולמטרות 

נוספות. תיווך סגל,
,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
באיצקוביץ - ר"ע, מיקום 
מעולה! חזית, משופצת, 
44 מ"ר + גלריה 24 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך סגל,
,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)04-04(כשותף, 053-3157272

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא/כהנמן, משרד 350 
מ"ר + אופציה לעוד 200 
מ"ר, אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך סגל,
,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 בהרצוג/קוק, משרד 2 
חדרים, מטבחון, שרותים, 

65 מ"ר, קומה -1 + 
מעלית, ממוזג ומשופץ, 

3,000 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)04-04(כשותף, 053-3157272

 להשכרה בהשומר 
ז'בוטינסקי - משרד/קליניקה, 
4 חד' + קבלה, הכול חדש, 
חשיפה טובה. נדלן הקריה, 

050-3000121 ,054-8472222)04-04(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים + גינה ונדנדה 

_____________________________________________)04-07ל(לסופי שבוע, 054-8457896

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

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

■ 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

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ 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(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

דייהטסו
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 133,000 ק"מ, 19,000 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון

מיצובישי

טויוטה

מאזדה

 טיוטה קורולה 2010 
אוטומט + תוספות, צבע 

כסף מיטאלי שמורה מאוד!! 
לרציניים! לא גמיש!! 46,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח, 054-9919718

 מאזדה 5 מודל 2007, 7 
מקומות מרווחים, יד שניה!! 
טסט לשנה, 165,000 ק"מ, 
_____________________________________________)04-04(36,000 ש"ח, 052-9678475

 מיצובישי גרנדיס 2006, 7 
מקומות, דגם מפואר, 39,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח, 052-2790370

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ז - כ”ט בטבת תשע”ז  25-27/1/2017 

■ 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

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

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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 

_____________________________________________)48-05/17()בב"ב(

 קונה זהב! יהלומים! 
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(_____________________________________________

 ,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. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
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.
_____________________________________________)01-12/17(052-2539829 - 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 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

 נמצא צמיד זהב בב"ב 
בכ"ג כסליו, לפרטים:

_____________________________________________)03-04ח(050-4147378

 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 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

 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

סקודה

סובארו

קיה

פולקסוואגן

 קאיה קרניבל 2011 
דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 

שמורה  במצב מעולה, 
_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

 סקודה-אוקטביה 2011, 
יד-ראשונה, פרטי, מצב 

_____________________________________________)03-04(מעולה, נידרה! 052-7168739

 סובארו B4 סטיישן 2008, 
159,000 ק"מ, שמורה מאוד, 
כל התוספות, במחיר מציאה! 

052-7182930)04-07(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור, מסודר + 
_____________________________________________)04-04(טסט, 054-8402332

 סקודה אוקטיביה 2010, 
אוטומטי בנזין - TSI חסכונית 

+ תוספות במצב חדש!! 
בהזדמנות, 44,000 ש"ח, 

052-6918692)04-04(_____________________________________________

 פולקסוואגן בורה די 
ראשונה!! מודל 2000 

אוטומט, שמורה במחיר 
מציאה, 8,500 ש"ח,

050-5595360)04-04(_____________________________________________

 קאיה ריאו 2011 
אוטמטית לבנה שמורה 

וחסכונית, נוסעת גם על גז, 
מטופלת בזמן!!! 29,000 

ש"ח, מחיר מציאה: 46,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח, 052-7220391

 קאדילק חדשה ויוקרתית 
עם נהג צמוד לחתנים/כלות 
_____________________________________________)04-06ל(ולכל מטרה, 050-9755999

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

כרטיסי טיסה

יעוץ נישואין

 מתמחים בכרטיסי טיסה 
לארופה, לאוכוסט, טיסות 

הרגע האחרון ולפסח,
08-6211112)04-07(_____________________________________________

 לבניית תקשורת טובה, 
הוצאת כעסים ומשקעים 

ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 
מומחה. הרב דניאל,

_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
מנקים חורף!!!_____________________________________________)04-07(072-2391111

50 3 ב-
מכנסי ילדים, סריגים, ועוד...

"אצל בתיה"

רח' ירושלים 52 ב"ב
המון פריטים יפים רק 10 ש"ח!
(ע"י העירייה)

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

10-50& &

 נמצא כרטיס זיכוי לחנות 
גולדין בבני-ברק, לפרטים: 

_____________________________________________)04-05ח(052-7673035

 נמצא כסא לתינוק לרכב 
ברח' נחום בב"ב,

_____________________________________________)04-05ח(052-7171569

 אבד כובבע ביום ו' האחרון 
ב- ט"ו טבת בקר 422 מב"ב 

לירושלים היקר לבעליו,
_____________________________________________)04-05ח(058-5949220

 אבד עגיל זהב לבן משובץ 
עם פנינה, אבד ברח' רבי 

עקיבא 152 בני-ברק,
_____________________________________________)03-04ח(03-7517050

 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

 דרוש סכך בתרומה/סימלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)04-05ח(054-7938941

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע ורוד פוקסיה 

כמו חדש, לצבע אחר - עדיף 
_____________________________________________)04-05ח(נטרלי, 054-8430577

 זקוק לתרומה סימלית 
לאגרת התורה ממרון הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל, אפשרות 
גם לרפואה, לע"נ,

_____________________________________________)04-05ח(052-7176547

 מכונת גילוח 3 עיגולים, 
_____________________________________________)04-05ח(הרב גרוס, 052-7642805

 מכונת צילום A3 עד 
_____________________________________________)04-05ח(1,000 ש"ח, 052-7642805

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)04-05ח(וכ"ו(, 055-6777117

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)04-05ח(054-8432271

 דרוש ארון בגדים דלתות 
הזזה בתרומה לבן תורה, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)04-05ח(סימלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סימלי לבן תורה, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7396092

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)04-05ח(במצב תקין, 054-7432011

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7653753

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)04-05ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)04-05ח(054-7432035

 משפחה ברוכת ילדים 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)04-05ח(053-3191325

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)04-05ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)04-05ח(050-6651365

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)03-04ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7432035

 "מכונות תפירה" - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. עובד 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. בכלינה 
- 1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

_____________________________________________)04-30(תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב

 במחיר מצחיק, מכונת 
כביסה בוש, מצויינת,

053-8248712)04-07(_____________________________________________

 טאבל כחדש בקופסא עם 
אחריות, ב- 150 ש"ח, הקודם 

_____________________________________________)04-05ח(זוכה, 052-7182834

 silver שואב רובוטי חברת 
line, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(מציאה! 052-7140138

 רדיאטור 13 צלעות, חדש 
באריזה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7140138

 תנור משולב כיריים - 
סאוטר, שמור ועובד מצוין, 

_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח, 052-7673590

 מחשב פנטיום 4 במצב 
חדש כולל מקלדת ועכבר, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מכשיר D.V.D במצב 
מצוין כלל מעמד )זרוע( לתליה 

על הקיר, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(054-8000970

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י - יפן(, 

_____________________________________________)04-05ח(80 ש"ח, 052-3463482

 מקפיא אלקטרה ששה 
תאים נראה חדש ובמצב 

מצויין, 500 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)04-05ח(055-6688672

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-8474176

 מכונת כביסה אלקטרה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-4550750

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל, 
2.5 מטר, 30 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 למסירה מקרר ג'נרל 
אלקטריק במצב תקין, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(03-5701321

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מסך דק 19 אינץ, 170 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8470594

 מחשב נייד שמור ותקים 
כחדש, רק 499 ש"ח, -052
_____________________________________________)04-05ח(7171228, רק בין הסדרים

 מסך דק 19 אינץ, רק 180 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7171228

 גוף תאורה 2 פלורוסנטים 
דקים באורך 120 ס"מ, עוצמת 
אור חזקה במיוחד, כחדש, 90 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח,  052-4831449

 רדיאטור 8 צלעות, 90 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-7863538

 2 סטנדים לרמקול, 
מוגבר, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
 M-AUDIO FAST חשמלי

TRACK, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(פלאפון: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם: MISSION, נייד: 
_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-6651365

 מציאה, מערכת 5 
רמקולים + טקליטור, דיקטלי 

לווידאו, ב- 450 בלבד,
_____________________________________________)04-05ח(052-7195401

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-3558949

 מחשב נייד עובד מצוין 
באיזור אשדוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-3558949

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8470594

 מכשיר אדים קר גדול 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(050-9089110

 שואב אבק - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(050-4147729
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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(_____________________________________________

 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

ריהוט

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)02-05(_____________________________________________

 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

 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

 למוסדות חינוך וישיבות, 
שולחנות + כסאות לחדר-

אוכל במחיר מוזל,
052-6590995)03-04(_____________________________________________

 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

 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

 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

 *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 

_____________________________________________)03-06(והזמנות, 052-7694114

 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

 בב"ב, חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 50 

ש"ח, 30 חוברות, טל':
_____________________________________________)03-04ח(054-8457834

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 70 

ש"ח במקום 109 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בבני-ברק

 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

 למשרד עו"ד, 
כשרונית, אינטלגנטית 

ורהוטה, לעבודה 
משרדית, קו"ח: 

law.ozana@gmail.
_____________________________________________)03-06ל(com פקס - 03-5787374

 לחברה בתחום הכלכלה 
באזור ב"ב/ר"ג, דרושות 

מוקדניות לחלקית/מלאה, 
שכר הוגן + בונוסים יפים, 

עבודה בתנאים טובים!
054-8528651)03-04(_____________________________________________

 פקידה - מנהלת 
חשבונות, בעלת נסיון, 40 

+ לעבודה במוסך בפ"ת, 
03-9192933)03-07(_____________________________________________

  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

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
_____________________________________________)03-04(בבני-ברק, 050-4101673

 עוזרת ניקיון,לבית פרטי 
בגבעת שמואל, ימים א' ו-ה', 

4 שעות ביום, 50 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)03-07ל(מיכל, 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(_____________________________________________

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

 למשווק מורשה 
סלקום, דרושים סוכני 
_____________________________________________)04-04(שטח 052-7-111-999

 לפעוטון חמים בפ"ת, 
דרושות מטפלות, 

למשרה מלאה/חלקית 
052-4491044)04-07(_____________________________________________

 למעון דתי בקרית אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 

_____________________________________________)04-07(מלאה 050-2736409

 לארגון חסד חשוב 
בסניף בני ברק 

דרושות עובדות לגיוס 
תרומות,בעלות ידע 

וניסיון. לפרטים
054-8493669)03-06(_____________________________________________

 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

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)04-05ח(משרד החינוך, 052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים במשרה בכירה! 

_____________________________________________)04-05ח(050-4160390

 מטפל מנוסה בקשיש, 
חובש בצבא לשעבר, בהנחה 
של 15% ממחיר "עזר מציון" 

כולל לינה בבית הקשיש, 
_____________________________________________)04-05ח(058-3216880

 שידה, מצב מצויין, 4 
מגירות, ב- 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-4550750

 2 כסאות נוח מתכווננות 
למצב שכיבה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7651009

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ,)1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)04-05ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-4783220

 שולחן לסופרים + כסא 
במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7191903 בשעות הערב

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)04-05ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 כסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 כסאות עץ מעוצבים, 
יפיפיים לשולחן שבת - 2 

לראש השולחן, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8418449

 שידה קטנה עץ מלא, 
מצופה שיש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(050-9089110

 מדפים כוורת לתליה, 
גדול, 150 ש"ח, בהזדמנות, 

_____________________________________________)04-05ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה דו מושבית כחדש + 
ארגז מצעים, בד קטיפה ורוד, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, 054-6481333

 כסא נוסף מתחבר לעגלת 
blooll שחור, במחיר 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-4165206

 כסא האכלה + כסא 
הגבהה נייד + סלקל, מחיר: 

150 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)04-05ח(054-8410050

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע וורוד פוקסיה, 

ממש כמו חדש, לצבע אחר - 
_____________________________________________)04-05ח(עדיף נטרלי, 054-8430577

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)04-05ח(150 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-2897977

 מציאה - מיטת תינוק, 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)04-05ח(052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצוין, 
250 ש"ח, )ללא מזרון(, ב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק חברת פג 
במצב מצוין, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)04-05ח(052-78651009

 כסא אוכל לתינוק - 80. 
סלקל, כסא לרכב, אמבטיה 

+ מתקן בטיחות לתינוק - 80 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8418449

 מוניטור נשימתי לתינוק, 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)04-05ח(052-7676856

 עגלת סטוקי כולל כל 
החלקים במצב מצוין בב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, 052-7676856

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(054-4783220

 סי 2 + טוקמן מוטען ב- 
600  ש"ח, לא כשר ב- 300, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7149509

 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

 מציאה!!! אוצר החכמה 
החדשה )15 כ- 80,000 

ספרים( מהחברה, בכחצי 
_____________________________________________)04-06ל(מחיר, 052-7112339

 ציוד לקוסמטיקאית )2 
מיטות, מכשיר אפילציה, 

עגלת טיפולים(, בהזדמנות! 
052-7623559)04-05(_____________________________________________

 במחירים מצחיקים, 
מכונת כביסה בוש, מצויינת, 

250 ש"ח, ויתר התכולה 
_____________________________________________)04-07(כמעט בחינם, 053-8248712

 להשכרה/מכירה 
שמלת שושבינה לבנה 

יפיפיה מפוארת כחדשה, 
מידה 12, 180 ש"ח, 

054-6337121)04-08(_____________________________________________

 אנשור תוסף תזונה, 8 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-7863538

 ספרים ללימוד אידיש עם 
דיסקים, 170 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(058-3208315

 סגריה אלקטרונית )דגם 
חדש(, 270 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(058-3208315

 תרופות לפורים כחדשים, 
_____________________________________________)04-05ח(40 ש"ח כ"א, 058-3289108

 אופניים 24', 250 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(ב"ב, פל': 054-5385013

 קפוצון קטיפה מנומר, 
מידה 36/2 מהאריזה, 70 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7115498

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)04-05ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7633316

 מאות חומשים משומשים 
מהוצאת אשכול - במצב מצוין 

- למסירה, עדיף למוסד או 
_____________________________________________)04-05ח(ביכ"נ, 052-7111684

 קלרינט חדש באריזה, 
מחיר 500 ש"ח בלבד!!! 

_____________________________________________)04-05ח(052-7144978

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7154392

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-4831494

 ,H&M מעיל גבר חדש 
מידה 40, מדהים, רק 280 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 058-3268891

 מכשיר לאיחסון 
קרונפלקס גדול כחדש, 80 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-9089110

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(054-8476805

 3 זוגות אופני הילוכים, 
צריכים תיקון קל, כ"א במחיר 

_____________________________________________)04-05ח(300 ש"ח, 052-7632680

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)04-05ח(050-4147729

 מגפי ליקרה לנשים/
נערות, מידה 37.38 במצב 

_____________________________________________)04-05ח(מצוין, 50 ש"ח, 052-7676856

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 כובע אלגנטי עם שוליים, 
חדש במקום 200 ש"ח, 

ב- 100 ש"ח לבירורים, -058
_____________________________________________)04-05ח(3230569

 חליפת צמר שבתית, 
יוקרתית כחדשה, מידה 449 

ש"ח, הקודם זוכה, -054
_____________________________________________)04-05ח(8464310

 חליפת ZARA שבתית, 
יוקרתית, כחולה, מידה 46, 

_____________________________________________)04-05ח(349 ש"ח, 054-8464310

 חליפה שבתית, מידה 
44, ב- 50 ש"ח בלבד, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464310

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 052-3463482

 פינת רופא לגן ילדים - 
מיטה, כסאות, וילון, ארונית, 

_____________________________________________)04-05ח(180 ש"ח, 052-7115498
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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(_____________________________________________

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

 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

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

 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

 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(_____________________________________________

 למעון חב"ד דרושים 
עובדות מסורות 

ואחראיות. בערב בלבד! 
טלי, 052-3873887. 
_____________________________________________)02-06(רונית, 053-3135772

 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

 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 

 לאופנת נשים בב"ב, _____________________________________________)02-09(666
מוכרת מנוסה ואחראית 

לעבודה במשמרות,
_____________________________________________)04-05ל(054-4347954

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים, 

_____________________________________________)02-05(לפרטים: 02-5375516

 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

 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

 למספרה בב"ב, דרוש 
ספר  ועוזר ספר,

_____________________________________________)04-07ל(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(_____________________________________________

 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 

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

מחפשת הכנסה נוספת?                                                  
פנויה בשעות הערב? 
ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 
לפרטים נוספים:

למשמרת ערב החדשה דרושות נציגות 
� בעלות כושר שכנוע,

� יחסי אנוש טובים 
� ורצון להצליח. 

� לא חובה ניסיון קודם! 

מחפש אותך!

� תורמים פוטנציאלים ביותר

� שיחות נכנסות ויוצאות

� בונוסים גבוהים במיוחד

� סביבת עבודה חרדית

לרשת אופנה
בב“ב לנשים 

דרוש\ה
מוכר\ת

נסיון במכירות חובה!
העבודה במשמרת ערב

תנאים טובים
שכר בסיס+בונוס

 דרוש/ה: *מנהל/ת ביחסי 
ציבור ונדל"ן. *עוזר/ת אישית, 
רציניים ובעלי נסיון שנתיים + 

תעודת הסמכה. קו"ח:
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)04-04(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)04-07(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
באווירה חמה וביתית, 

דרושות מטפלות לחלקית 
ומלאה, שכר נאה 

למתאימות!
052-6471287)04-04(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל ברמת-
גן בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/
ות גבייה תותחים ומנוסים, 

העבודה במשרה מלאה, בימים 
א-ה, בין השעות: 08:00-18:00 

ללא ימי ו', תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות קידום 

וניוד, בונוסים על עמידה 
ביעדים, קו"ח לפקס:

03-6186181, או למייל: 
jobs@aeh.co.il)04-07(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת מסורה 

ואחראית למשרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07(תנאים טובים! 052-7808100

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, 3 שעות ביום 
- גמיש, לא נדרש נסיון, 3,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 למשרד באיזור בני-ברק, 
מזכיר/ה לעבודה מהבית 

משרדית, א-ה 8:30-14:00, 
6,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)04-04(_____________________________________________

 לחברה פיננסית גדולה, 
דרושים,מתאמים לפגישות, 
)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(_____________________________________________

 למעון בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, תנאים טובים 

_____________________________________________)04-05(למתאימה, 054-8408829

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושה פקידת קשרי 
לקוחות, מתאים לאימהות, 

054-5965153)04-05(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל )ליד 
הגשר להולכי רגל(. *מטפלות 
לתינוקיה/לפעוטות, למלאה/

חלקית. *איש אחזקה לשעות 
_____________________________________________)04-05(גמישות. 050-7884864, רחל

 לפעוטון בגבעתיים, 
מטפלת מנוסה + 

המלצות, 35 ש"ש, כולל 
צהריים ושישי, 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-07(לשעה, 052-8680032

 לאיש עסקים בירושלים 
עוזר/ת אישי/ת לשעות 
הבוקר, 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)04-04(קריירה, 072-22-222-62

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
סייעת מנוסה לימי א'-ה', 

שעות מ- 12:00-17:00,
052-8226582 ,052-8530061)04-07(_____________________________________________

 לחברת השקעות 
נדל"ן, אחראית אנרגטית 

לתאום פגישות, קו"ח 
למייל:

Ak0527619618@
gmail.com)04-05ל(_____________________________________________

 לרשת צרכניות באזור 
המרכז, דרושה פקידה, קו"ח 

למייל: 
racheli@netivc.co.il)04-05(_____________________________________________

 דרושים/ות מזכיר/ת 
הנהלה לחברה, 8,500-9,000 

ש"ח לחודש. *סוכן/ת מכירות 
12,000 ש"ח. *רו"ח למשרד 

ממשלתי 12,000 ש"ח. 
*מנה"ח לחברה מובילה 

9,000 ש"ח. *עובדים כלליים 
למחסן ללא נסיון ולכל גיל 

8,000 ש"ח. *מנהל/ת תפעול 
ואדמיניסטרציה 8,500. 

*עובדים/ות לעבודת מזכירות 
אין צורך בניסיון, 40 ש"ח 

לשעה. לצפייה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

_____________________________________________)04-04(גלאט ג'ובס, 073-70-55-666

 לישיבה בב"ב דרושים: 
*מחסנאי. *טבח מקצועי 

לארוחת-ערב, 03-6714809 
_____________________________________________)04-05()להתקשר בין 10.00-15.00(

 למכבסה בירושלים 
דרוש עובד אחראי ומסור 

+ רשיון נהיגה חובה, 
למשרה מלאה,
054-3090601)04-04(_____________________________________________

 בגבעת שמואל, דרושה 
סייעת למעון פרטי, שכר גבוה 

_____________________________________________)04-05(במיוחד! 052-7177524

 הזדמנות מיוחדת! 
צהרונים בהרצליה מחכים 

לך, החל מ- 50 ש"ח 
לשעה, הסעה מב"ב, 

_____________________________________________)04-05ל(052-7154643

 לחברה מובילה בתחום 
בניית אתרים ושיווק בדיגיטל, 

דרושה מתאמת פגישות/לידים 
עבור נציג המכירות, העבודה 

בבני-ברק, 072-2230878
orel@kidumplus.co.il)04-05(_____________________________________________

 מעצבת בתחום 
המטבחים למשרה חלקית, 

קו"ח למייל:
I0527677799@gmail.com

_____________________________________________)02-03ל(052-6409922

 באזור ירושלים נהג חלוקה 
מסור לשעות הבוקר, רשיון ב', 

_____________________________________________)02-03ל(ג', 052-5640161

 למעון איכותי במרכז 
בני-ברק דרושה מטפלת 

חמה ומסורה למשרה 
מלאה או 13:00-16:00, 
_____________________________________________)04-05(לפרטים: 052-7121521

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 
מוכרת במשמרות, שכר 

התחלתי 28 ש"ח לשעה, 
052-4254111)04-05(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בניקיון ובישול, 3 פעמים 

בשבוע, בין 16:30-20:30, 
_____________________________________________)04-07ל(050-5957951

 דרושות סייעות/גננות 
)מעל גיל 25( עם נסיון 

למשפחתון/גן בב"ב - גבול 
_____________________________________________)04-05(ר"ג. 050-8938869, חן

 לבגדי נשים בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות 

)גיל +35(, 50 ש"ח 
לשעה למתאימה + 

בחורות חרוצות לעזרה 
בשכר מינימום, -050

4499560/1)04-05(_____________________________________________

 מעוניינת להצטרף 
בתשלום לנסיעה מב"ב לאזור 
הרצליה פיתוח וחזרה אחה"צ, 

_____________________________________________)04-05ל(054-8449428

 דרושה סייעת לגילאי 4-5 
לשעות הבוקר, בקרבת ב"ב, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)04-05ל(052-7132306

 מטפלת למעון במרום 
נווה מ- 7:30 עד 16:30, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)02-05ל(050-2799799

 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

 גננת חמה, מסורה 
ואחראית לגילאי 3, 
מטפלת לתינוקות/

_____________________________________________)04-07(פעוטות, 054-8486316

 לגן בפתח-תקווה, דרושה 
סייעת חמה, מסורה ואוהבת 

לגילאי 3-4, מיידי!
050-5636364)04-07(_____________________________________________

 מטפלת למעון בגבעת 
שמואל, מ.מלאה/חלקית, 

נסיון חובה, תנאים 
_____________________________________________)04-07ל(מעולים, 054-2681695

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, משרה מלאה/

חלקית/צהרון, אוירה ביתית 
וחמה, 052-7686713,

052-6989454)03-03(_____________________________________________

 לחנות אופנה לגברים, 
דרוש מוכר + נסיון בלבד 

)מעל גיל 20( למלאה/
משמרות, תנאים מעולים 

054-5751716
052-7998010)04-07(_____________________________________________

העבודה 

בתל אביב 

(בקרבת 

עזריאלי)

בס"ד
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02-6500426 10:30-22:30
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בני ברק: רח’ כהנמן 100 
בנין האחים חדד 03-6744400  

 שעות פתיחה: א’-ה’ 11:00-15:00 
  22:30 - 18:00 || יום ו’ סגור
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