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שפע כח
חלבון צמחי מלא מורכב מאגוזים וקטניות

להשיג בחנויות הטבע מיוצר ע"י:

עשיר באופן טבעי בסידן, 
ברזל, אבץ, מגנזיום ואומגה 3 

מועשר בוויטמינים.
מומלץ:

להוסיף 2 כפות 

כל יום ליוגורט 

סלט דייסה וכו'. 
מכיל את רוב אבות המזון 

החיוניים לגוף האדם

 מספרת לקוחה:

אחרי יום עבודה במשרד 

הייתי מגיעה הביתה 

באפיסת כוחות 

ורציתי רק להיכנס למיטה 

לשינה ארוכה.

ניסיתי "שפע כח" 

וחזרתי הביתה רעננה, 

יכולתי להמשך לתפקד 

ולעשות את עבודות הבית. 

.3
2

לקוחה מספרת:
בתי, תלמידת סמינר בתקופת עומס מבחנים ועבודות 

נחלשה וחיפשתי משהו לתגבור.
נתתי לה 3 כפות שפע כח ליום ולאחר מס' ימים 

היא חשה שיפור משמעותי בכח ורעננות
ויכלה ללמוד ולתפקד בכח מלא.

לקוחה ממליצה:

אחרי דלקת ראות קשה הרגשתי חלשה 

ובקושי תפקדתי. מומחה תזונה המליץ לי 

לאכול 4 כפות "שפע כח" כל יום.

שילבתי תערובת זו במחית פרות וסלטים.

ותוך זמן קצר חזרתי לכוחות 

המלאים ואף מעבר.

(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

מייסד 'קופיקס' מודה: 
"ניאלץ להעלות מחיר"

הרבנים נלחמו, המתחרים נגסו וההתלהבות פחתה: שלוש 
שנים לאחר שהוקמה, בעליה של רשת 'קופיקס' מודה 

לראשונה כי יתכן שבעתיד המחירים יעלו לרף של שבעה 
שקלים: "ביום שלא נצליח יותר - יהיה שינוי במחיר" ● לטענה 

על זכיינים המפסידים את כספם הוא מגיב: "צריכים לשבח 
אותנו שאנחנו מחלצים זכיינים. בעולם הרגיל זכיין של רשת 
קפה שמפסיד, אף אחד לא לוקח עליו אחריות, ההפסדים הם 

שלו. אני קונה ממנו בחזרה את הסניף" / עמוד 2 



יעקב אמסלם

שלוש שנים לאחר שנפתחה, הצליחה לעורר מאבקים 
מרוצים  לקוחות  אלפי  מאות  משכה  ברק,  בבני  יצריים 
ואפילו גררה ביקורת חריפה מצד גדולי הרבנים, נראה כי חלום 
ה'קפה בחמישה שקלים' הולך ונמוג. מייסד רשת 'קופיקס' אבי 
החמישה  מחיר  להשארת  הסיכויים  כי  השבוע  בסוף  הודה  כץ 

שקלים על כנו, נמוכים. 
"שלוש השנים האחרונות היו הכי קשות", הוא אמר בריאיון 
ל'yediot'. "הציפייה ממך להצלחה לפעמים כבדה עליך יותר 
יחזיק  שקלים  שה־5  הזמן  כל  ממני  מצפים  כולם  מהכישלון. 
נותנים  לא  ישראל  במדינת  שתרוויח.  תצליח,  שהרשת  לנצח, 
רווחי.  וגם  מצוין  גם  זול,  גם  שתהיה  רוצה  הציבור  הנחות, 

בינתיים אני עומד בציפיות, אבל זה מתיש".
כץ הבהיר כי הסיכוי שהמחירים יעלו, גבוה מתמיד. לדבריו, 
קשה,  מאבק  הוא  שקלים  ב־5  לציבור  מוצרים  להביא  המאבק 
יהיה שינוי במחיר. אני מקווה  יותר  סיזיפי. "ביום שלא נצליח 
כמו  בנו,  תלויים  שלא  אירועים  יקרו  שאם  לציבור  שברור 
העבודה,  שכר  או  השכירות  הגלם,  חומרי  של  חדה  התייקרות 

ניאלץ להעלות את המחיר, אבל עדיין נהיה הכי זולים". 
שעשו  הזכיינים  של  האינטרס  את  גם  בחשבון  לקחת  "צריך 
אתנו את המהפכה, ולא עובדים לשם שמיים בלבד אלא צריכים 

להרוויח. עצם זה שאנחנו מצליחים לעמוד במחיר כבר שלוש 
שזה  וחושב  בבוקר  קם  אני  לפעמים  קסם.  זה  בעיניי  שנים, 
הוא מחיר  בקופיקס  קנס. הקונספט שלי  לא  פרס,  לי  מגיע  נס. 
אחיד לאורך זמן – לאו דווקא 5 שקלים. בגלל זה קראתי לרשת 

קופיקס – שפירושו פיקס פרייס – ולא חמסה )חמישה(".

כך זה התחיל
הרשת הוקמה לפני שלוש שנים וסחפה את צרכני קפה הבוקר 
ששילמו עד אז עשרה שקלים ולעיתים אף שמונה עשר שקלים 
עבור כוס קפה. כיום מונה הרשת 130 סניפים שבבעלות זכיינים, 
המוצרים  ומחיר  מאחר  מהעסקה  מרוצים  אינם  מהם  חלק  אך 
מכניס רווחים רק במידה והיקף הקנייה גדול, מה שלא אפשרי 

בחלק מהמקומות. 
התופעה הגיעה גם לבני ברק, שם הופצו מודעות עם קריאה 
"כי  הכותרת  תחת  אלו.  במקומות  לבקר  שלא  הרבנים  מטעם 
הייתי זוללה" נכתב כי "נגע חדש המאיים קשות על צביונה של 
במודעה  בסכנה".  מוטל  ילדינו  ועתיד  והחסידות,  התורה  עיר 
נכתב עוד כי "גל עכור של חנויות לממכר מזון מהיר פושה בכל 
חנויות  ונפתחות  צצות  לילה  בין  כאשר  ברק,  בני  עירנו  רחבי 
חדשות בכל עבר ופינה עד שאין כבר מקום אזור בעיר שאין כזו 

חנות מסוג זה".
גורמת  שהתופעה  הרוחני  "הנזק  המודעה,  מפיצי  לדברי 

לצביון עירנו, הוא בלתי הפיך כבר עתה. בעוד התופעה חדשה 
עדיין מלאים חוצותינו לבושתנו ולחרפתנו בצעירים ומבוגרים 
במאכל  פיהם  ממלאים  כשהם  עיר  של  ברחובה  המהלכים 
ובמשקה, דבר אשר לא שערוהו אבותינו ואבות אבותינו מיום 
ייסוד העיר והלאה". המכתב לא מנע מסניפי קופיקס לפעול בבני 
ברק, אך אחד הסניפים שנפתח בסמוך לבית הכנסת איצקוביץ 
ושסבל מתחרות עסקית, נאלץ לסגור את שעריו עקב מאבק אותו 

הוביל אחד ממתחריו באזור. 
במהלך הריאיון, התייחס כץ לטענות לפיהן לא מעט זכיינים 
הפסידו כסף רב בפתיחת העסק. "פתחנו 100 חנויות בשנתיים", 
הוא אומר ומסביר מדוע יש כאלה שנפגעו. "מספיק שעבודות 
חנויות  שלוש  נפגעות  וכבר   – החלו  בתל־אביב  הקלה  הרכבת 

שנמצאות על התוואי". 
כי  זכיינים,  "צריכים לשבח אותנו שאנחנו מחלצים  לדבריו, 
בעולם הרגיל זכיין של רשת קפה שמפסיד, אף אחד לא לוקח 
עליו אחריות, ההפסדים הם שלו. אם זכיין בא אליי ואומר: 'לא 
מתאים לי', במקום אחר היו אומרים לו שלום, לך הביתה, שלום 
הסניף.  את  בחזרה  ממנו  קונה  אני  שלי  בעולם  להתראות.  ולא 
90% מהעסקים שנפתחים בישראל נסגרים. זכיין זה לא תעודת 

ביטוח, וקשה לנצח את הסטטיסטיקה". 

 ה' בשבט תשע"ז 21/2/17

בורו פארק: העיתונים והמוכרים נאבקו - והתפשרו
בעלי המכולות דרשו מהעיתונים היהודים בארה"ב להעלות את המחיר עקב העלייה במחירי השכירות ושכר 

העובדים  העיתונים סירבו ובחרו במכירה אלטרנטיבית  לבסוף, האינטרס הכלכלי ניצח

ברוך ברגמן

כשבעלי המכולות נאבקים במו"לים: 
שמחוץ  פארק,  בבורו  המכולות  בעלי 
לחנותם מוצבים דוכני העיתונים והמגזינים של 
הציבור החרדי, יצאו בשבוע שעבר למאבק מול 
החנויות  שכירות  מחירי  לטענתם,  המו"לים. 
באזור עלו, שכר העובדים עלה, רשתות חדשות 
גדולות קמו, ורק הרווח על העיתונים נשאר כפי 

שהיה. דרישתם מהמו"לים הייתה אחת - שינוי 
באחוזי הרווח על העיתון, אם עד היום הם היו 
מרוויחים 15% מכל עיתון שמכרו, מעתה הם 

דרשו 30%.
העיתונות  של  המו"לים  התאחדו  בתגובה 
המודיע,  משפחה,  בהם:  באנגלית,  החרדית 
המכולות  לבעלי  והבהירו  ועוד,  בליק  א  עמי, 
כי לא יסכימו לשינוי בגבייה, שבסופו של דבר 
לבעלי  הבהירו  המו"לים  ללקוחות.  יתגלגל 
המכולות והקיוסקים, כי אם לא יסכימו למכור 

אחרים  הסדרים  יימצאו  הישן,  ההסכם  לפי 
למכור את העיתונים בשכונה.

ברחובות  הוצבו  בבוקר  חמישי  ביום  ואכן, 
כל  מטעם  מיוחדות  משאיות  פארק  בורו 
ענק  שלטי  נתלו  ועליהם  החרדים  העיתונים 
של  מכירה  נקודת  קיימת  כאן  כי  המבשרים 

העיתונים. 
אלא שהסכסוך, שהסב נזקים לשני הצדדים, 
של  שהאיום  לאחר  אחדות  שעות  לסיומו  בא 
בעלי העיתונים יצא לפועל. בשעות הבוקר של 

יום חמישי, לאחר שכבר הציבו בעלי העיתונים 
משאיות למכירה, שני הצדדים סיכמו להחזיר 

את העיתונים לדוכנים במכולות. 
גורמים  אך  הצדדים,  הרוויחו  מה  ברור  לא 
ההפסדים  כי  טוענים  בעניין  המעורבים 
וכן  המכולות  לבעלי  להיות  היו  שאמורים 
לבעלי העיתונים ממלחמה בנושא, הכריחו את 
נמצאה  במסגרתו  למו"מ  לשבת  הצדדים  שני 

פשרה שסיימה את המאבק.

הרבנים נלחמו, המתחרים נגסו וההתלהבות פחתה: שלוש 
שנים לאחר שהוקמה, בעליה של רשת 'קופיקס' מודה 

לראשונה כי יתכן שבעתיד המחירים יעלו לרף של שבעה 
שקלים: "ביום שלא נצליח יותר - יהיה שינוי במחיר" ● 

לטענה כי יש זכיינים המפסידים את כספם בפתיחת הסניף 
הוא מגיב: "צריכים לשבח אותנו שאנחנו מחלצים זכיינים. 
בעולם הרגיל זכיין של רשת קפה שמפסיד, אף אחד לא 
לוקח עליו אחריות, ההפסדים הם שלו. בעולם שלי אני 

קונה ממנו בחזרה את הסניף"

90
ש 

לא
 פ

ל,
נד

 זי
תן

ונ
: י

ום
יל

 צ
ס. 

יק
ופ

 ק
קע

 ר
על

ץ 
 כ

בי
א

מייסד 'קופיקס' מודה:
 "ניאלץ להעלות מחיר"



כסף קטן

3        ה' בשבט תשע"ז 1/2/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

הסינים מתעניינים במיליארדר החרדי

חברת אוורברייט הסינית, הגישה הצעה 
מגורים  ואפריקה  סיבוס  דניה  לרכישת 
לרכישת  ההצעה  שקל.  מיליון   700 תמורת 
החרדי  המיליארדר  של  שבבעלותו  החברות 
לרכישת  המכרז  במסגרת  הוגשה  לבייב,  לב 
נוגעת  היא  אך  ישראל,  באפריקה  השליטה 
סיבוס,  דניה  בלבד.  החברות־בנות  לשתי 
ישראל,  אפריקה  בידי   )100%( שמוחזקת 
פעילה בתחום הקבלנות בישראל ובחו"ל. היא 
שפועלת  מגורים  באפריקה   )74%( מחזיקה 
בתחום הבנייה בארץ ומחזיקה בצבר קרקעות 
עם  לעסקה  הסיכוי  כרגע  בישראל.  מהגדולים 
נשמעים  באחרונה  אבל  גדול,  איננו  הסינים 
את  למכור  המחזיקים  נציגות  בקרב  קולות 
בחברה- במקום  בחברות-הבנות  האחזקות 

האם. 

מחיר המאבק בגיוס: הפגנות ממומנות

כסף,  עולה  לא  שלהפגין  חשבתם  אם 
מתנהל  אלה  בימים  שטעיתם.  מתברר 
עבור  ענק  כספים  גיוס  מסע  הברית  בארצות 
"מרכז ההצלה", שנלחם בגיוס בחורי ישיבות. 
המזוהים  לגבירים,  שנשלחו  פרסום  בעלוני 
עסקני  מפרטים  סאטמר,  חסידות  עם  בעיקר 
והמסתעף.  ההפגנות  עלות  את  ההצלה  מרכז 
 6013$ עולות  בשנה  השבת'  ב'כיכר  הפגנות 
שיושלמו עבור סטענדרס )סטנד לנואם( שירעם 
)מטריה( וקנסות. עלות עורכי הדינים מסתכמת 
ההוצאות,  כל  סך  דולרים.   3947 בסך  בשנה 
מגיע על פי הפרסום לסך של למעלה ממיליון 

שקל – 360,442 דולרים לשנה.

מכונות ללא מזל: האוצר ממשיך במאבק

לבג"ץ  )ב'(  היום  הגיש  האוצר  משרד 
זכייני  שהגישו  לעתירה  תגובתו  את 
כוונתו  בעקבות  המשרד,  נגד  הפיס  מפעל 
המזל.  מכונות  פעילות  את  מיידית  להפסיק 
היערכות  תקופת  הזכיינים  מבקשים  בעתירה, 
מכונות  לפעול  ימשיכו  במהלכה  שנה  של 
המזל. משרד האוצר מבקש לתת פיצוי חילופי 
"חידושן  המכונות.  פעילות  את  להמשיך  ולא 
לפגיעה  יביא  האלקטרוניות  ההגרלות  של 
מובהקת באינטרס הציבורי, ובפרט בכל הנוגע 
לציבור מוחלש המצוי במצב כלכלי ירוד, אשר 
סובל מהתמכרות להגרלות אלקטרוניות מושא 

ענייננו", נטען.

במקום הברזלים – מקצוע לחיים
מחלקת  ועסוקים:  עובדים  לומדים, 
שלב  הציגה  ביתר,  בעיריית  הנוער 
 – מתמודד  נוער  מול  העירייה  בפעילות  חדש 
הניתנים  מבוקשים,  מקצועיים  קורסים  שלל 
צורך  וללא  העירייה,  של  מלא  במימון  לנוער 
בהשתתפות הנער או הוריו במימון הלימודים. 
מתמודד,  לנוער  ורק  אך  מיועדים  הקורסים 
שאיננו לומד זה מכבר בישיבות, חלקם אף אינו 
לומד בשום מסגרת אחרת, אך אינם מצליחים 
להשתלב בעבודה, מאחר והם חסרי כל הכשרה 
מקצועית או ידע רלוונטי. בין הקורסים: בניה 
מקצועי,  צילום  אינסטלציה,  שיפוצים,  קלה, 

טכנאות מכשירי סלולר ועוד. 

הוקפאו נכסי רעייתו של פישמן

בית המשפט קיים השבוע דיון בעניינו 
של איש העסקים אליעזר פישמן החייב 
בית  לשלם.  ביכולתו  שאין  שקלים  מיליארדי 
אשתו  אצל  שנמצאו  נכסים  כי  קבע  המשפט 
שקלים,  מיליוני  לעשרות  מגיע  וששווים 
הטייקון  של  ורעייתו  הנוכחי  במצבם  יישארו 
"אין  שינויים.  בהם  לבצע  תוכל  לא  לשעבר 
בשיעור  נכסים  למשוך  ממנה  למנוע  באמור 
שדרוש למימון הוצאות חייהם ושיסוכם מראש 

עם המנהל המיוחד", קבע השופט.

יום השואה הבינלאומי: 
שיפור במצב הניצולים

לקראת יום השואה הבינלאומי מפרסמת הרשות לניצולי שואה את כל הנתונים על התקציבים 
והזכאים ● בשנה האחרונה שולמו 600 מיליון ש"ח ליותר ממאתיים אלף זכאים בישראל

חיים בנשק

הבינלאומי  הזיכרון  יום  ציון  במסגרת 
לשואה שחל בשבוע שעבר )ו'(, פרסמה 
במשרד  השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 
למען  שהתבצעה  העשייה  עיקר  את  האוצר 
הרשות  שחלפה.  בשנה  הניצולים  זכויות 
אחראית על תשלום תגמולים והטבות לכ-215 
הוקצו  האחרונה  בשנה  בישראל.  זכאים  אלף 
600 מיליון ש"ח לטובת הגברת הסיוע לניצולי 

שואה.
חודשי.  תגמול  מקבלים  ניצולים  אלף  כ-70 
 5,645 ועד  בין 2,248 ₪  נע  התגמול החודשי 
בין 5,550  נע   – לנזקקים  ₪ בחודש. התגמול 
הכנסות  )בניכוי  לחודש   ₪  10,330 ועד   ₪
נוספות(. אוכלוסיית מקבלי התגמול הם ניצולי 
שואה מהמעגל הראשון ומהמעגל השני, שעלו 
אלף   87 ישנם  בנוסף,   .1953 אוקטובר  לפני 
כוללים  והם  שנתי  מענק  שמקבלים  ניצולים 
את ניצולי השואה מהמעגל השני שעלו לאחר 

אוקטובר 1953.
מענק  שמקבלים  איש  אלף   60 ישנם  כן,  כמו 
את  כוללים  והם  מנהלית  החלטה  מתוקף 
התנכלויות  שחוו  ואלג'יר  עירק  מרוקו,  יוצאי 

אנטישמיות בתקופת מלחמת העולם השנייה.
באוצר,  אומרים  החולפת,  השנה  במהלך 
לתגמולים  כזכאיות  נוספות  אוכלוסיות  הוכרו 
כפייה  עובדי  גרמניה,  יוצאי  ובהן  חודשיים 
וילדים שהתלוו לעובדי כפייה; בנוסף, הוכרו 
שנתי  למענק  כזכאיות  נוספות  אוכלוסיות 

מרוקו  יוצאי   – תרופות  ברכישת  מלא  ופטור 
חיים  בתחומי  מהגבלות  שסבלו  ואלג'יריה 
 – עיראק  ויוצאי  וישי,  במסגרת שלטון  שונים 
שחוו את אירועי הפרהוד בעיראק; וכן תשלום 
מענקים לניצולי שואה נזקקים אשר לא קיבלו 

את המענק לו הם זכאים מהחברה להשבה.
באוצר מציינים כי בימים אלה מיושמת תכנית 
של  בהיקף  כחלון,  משה  האוצר  שר  של  סיוע 
נוספים  צעדים  הכוללת   ,₪ מיליארד  כחצי 
שנועדו להיטיב עם ניצולי השואה ולשפר את 
מיליון   100 יוקצו  הצעדים,  במסגרת  רווחתם. 
₪ לטובת הגדלת הסיוע לנזקקים, 50 מיליון ₪ 
לטובת הגדלת המענק השנתי ל-143 אלף איש, 
65 מיליון ₪ לטובת הגדלת הסיוע לבני זוג של 
ניצולים שנפטרו )תשלום מענק רבעוני( ו-350 
הבטחת  קצבאות  הגדלת  לטובת   ₪ מיליון 
הכנסה לכלל הקשישים בישראל, באופן הכולל 

גם את ניצולי השואה הזכאים לכך.
הנלוות  ההטבות  רשימת  את  גם  ציינו  באוצר 
יתר  בין  התגמולים.  לצד  לזכאים  הניתנות 
רכישת  עבור  מתשלום  מלא  פטור  ההטבות: 
תרופות מרשם, מימון טיפולים רפואיים וציוד 
הבראה  קצבת  המוכרות,  בעד המחלות  רפואי 
תגמול  בארנונה,  הנחה   ,)₪ )כ-2,200  שנתית 
ניצול  של  הזוג  לבן  החיים  כל  למשך  שארים 
סיוע  סיעוד,  שעות  תוספת  שנפטר,  שואה 
 –  ₪  2,000 ע"ס  שנתי  מענק  בחינם,  משפטי 

לנזקקים והנחה במים ובחשמל – לנזקקים.
בשנת 2016 אושרו כ-10,300 בקשות חדשות 
לתגמולים חודשיים, כ-2,600 בקשות חדשות 
אלף  כ-61  לנזקקים,  מוגדלים  לתגמולים 
כ-390  טופלו  שנתי,  למענק  חדשות  בקשות 
אלף פניות טלפוניות במרכז המידע של הרשות 

ונשלחו כמאה אלף חוברות זכויות לניצולים.

בני יחזקאלי

ועדת הכלכלה של הכנסת, 
כבל,  איתן  ח"כ  בראשות 
אישרה בשבוע שעבר את התקנות 
הפעולות  את  לקבוע  שנועדו 
שלא  ברכב  לביצוע  המותרות 
שהגיש  נייד,  במוסך  או  במוסך 
התקנות  לפי  התחבורה.  משרד 
הללו  הפעולות  רשימת  שאושרו, 
פעולה  כל  היתר,  בין  כוללת, 
כשיר  שלא  רכב  להזיז  הנדרשת 
מפריע  שלא  למקום  לתנועה 
החלפת  מגבים,  התקנת  לתנועה, 
)פיוזים(,  נתיכים  החלפת  צמיג, 
שמן  בדיקת  קירור,  נוזל  בדיקת 
נורות  החלפת  הילוכים,  או  מנוע 

ועוד. 
לבקשת היו"ר כבל הוספו לרשימה 
גם התנעת הרכב באמצעות כבלים 
ביקש  כן  כמו  דיבורית.  והתקנת 
מהרשימה  להוציא  כבל  היו"ר 
נוזל בלמים או  פעולה של בדיקת 
מדובר  כי  והסביר  שלו,  הוספה 
בנושא בטיחותי ממדרגה ראשונה 
אנשי  אותו  שיבצעו  הראוי  שמן 

מקצוע במוסך.
של  המשפטית  היועצת  סגנית 
חוה  עו"ד  התחבורה,  משרד 
מתיר  החוק  כי  הסבירה  ראובני, 
טיפול ברכב רק במוסך מורשה או 
מוסך נייד מורשה, אך אפשר לשר 
להתיר לבצע פעולות מסוימות גם 
שלא במוסך. זאת על מנת לאפשר 
שירותים  לתת  מקצוע  לבעלי 
בסיסיים מבלי שבעל הרכב יצטרך 
להגיע למוסך. כבל אף סיפר כי גם 
לו כבר קרה שהוא נתקע עם תקר 
בגלגל והוא הסתייע באזרח שעבר 
במקום, הוא ציין כי התקנות נועדו 
שנתקע  הסביר  לאדם  מענה  לתת 
בדרך ויכול להסתייע במישהו אחר 
שיאפשרו  פשוטות  פעולות  לבצע 

לו להמשיך בדרכו. 

תחזוקת הרכב: 
לא רק במוסך

הכנופיה נעצרה
שישה כתבי אישום הוגשו כנגד חברי כנופיה 

מתוחכמת שהסבו נזק המוערך במיליוני 
שקלים ● הפורצים השתמשו במכשירים 

שסיכנו את הנחיתות וההמראות בנתב"ג

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן 
כבל, אישרה תקנות משרד התחבורה שנועדו 
לקבוע את הפעולות המותרות לביצוע ברכב 

שלא במוסך או במוסך נייד

אלי מזרחי
"עוקץ תעשייתי": בתום חקירה מקיפה של משטרת 
בשבוע  הוגשו  ראייתית,  תשתית  ביסוס  תוך  ישראל 
שעבר )חמישי( כתבי אישום כנגד שישה חברי כנופיית 
התפרצויות מתוחכמות שהסבו נזק המוערך במיליוני שקלים. 
ברשותם נתפס ציוד טכנולוגי מתקדם שבין היתר כלל משבש 
תדרים שלהערכת המשטרה סיכן רבות את המטוסים הנוחתים 

וממריאים בנמל התעופה "בן גוריון״. 
נחשפה  תעשייתי"  "עוקץ  לכינוי  שזכתה  הפרשיה  במסגרת 
ובצפונה,  הארץ  במרכז  שפעלה  הכנופיה  של  פעילותה 
ביצוע  לאחר  ומיד  גדולים  עסק  לבתי  חבריה  התפרצו  שם 
ההתפרצות, הועברה מרבית הסחורה הגנובה אל תוך שטחי 

הרשות הפלסטינית. 
רכב  מילוט,  נהג  תצפיתן,  למצוא  ניתן  הכנופיה  חברי  בין 
ועוד.  ליעדה  הסחורה  העברת  למשאית  נהג  ציר",  "פתיחת 
תוך שימוש בלתי חוקי באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים של 
משבש תדרים ו״סקנרים״ שמטבע הדברים אף סיכנו באופן 
בשדה  האווירית  הפעילות  את  המשטרה,  להערכת  ממשי, 

התעופה ״בן גוריון״. 
בוצע  האחרונים,  בחודשים  סמויה  מודיעין  פעילות  בתום 
הכנופיה.  חברי  חשודים   14 של  מעצר  כשבועיים  לפני 
כסף  סכומי  נתפסו  מהחשודים  חלק  של  ברשותם  בחיפוש 
משבש  הכולל  מתקדם  טכנולוגי  ציוד  שקלים,  במיליוני  רב 

תדרים, מצלמות אבטחה, רכוש החשוד כגנוב ועוד.

צילום: עבד רחים חטיב, פלאש 90

אושוויץ, צילום: יצחק הררי, פלאש 90 



ברוך ברגמן

דיווחים ותלונות באתר ועדת הבטיחות במוצרים הפדרלית, 
 HP יצרנית המחשבים כי סוללות הליתיום של  נטען,  בהם 
מתחממות ונמסות, הביאו את החברה בשבוע שעבר להוציא הודעה 
מתוצרתה.  סוללות  אלף  ואחת  ממאה  יותר  של  ריקול  על  דחופה 
תקינות  לבדיקת  ייעודי  אינטרנט  אתר  החברה  הקימה  בנוסף, 

הסוללה שלכם, לפי המספר הסריאלי הרשום על הסוללה.
הסוללות  כי  היתר,  בין  נכתב  בה  הדחופה,  שהאזהרה  אף  על 
החברה  לפי  מתייחסת  ולכוויות",  ל"אש  לגרום  עלולות  הפגומות 
לפחות מאחוז אחד מהסוללות שמכרה, וכנראה שאף לא אחת מהן 
המשתמשים.  לתלונות  ברצינות  להתייחס  בחברה  בחרו  בישראל, 
7 מעדיפים  זאת, מכיוון שלאחר פרשיית התלקחות מכשירי הנוט 
בנוגע  מיותרים  סיכונים  לקחת  שלא  האלקטרוניקה  בחברות 

לסוללות, שמאז ומתמיד היו נושא רגיש מאוד.
הסוללות הפגומות הן סוללות ליתיום של כלל דגמי הלפטופים 
 HP, Compaq, HP ProBook, HP Envy, בהם,   ,HP של 
 2013 מרץ  בין  שיוצרו   HP Pavilion-ו  Compaq Presario
רק  לא  חלה  הריקול  הודעת  כי  מציינים   HP-ב  .2016 לאוקטובר 
וחלק  מאחר  שלה,  הניידים  המחשבים  עם  שנמכרו  הסוללות  על 

מהסוללות נמכרו גם בצורה עצמאית.
וכיצד תוכלו לוודאות את תקינות הסוללה שלכם? כל שעליכם 
לעשות הוא להסתכל על הברקוד שמודבק על הסוללה ולוודאות כי 
 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, :הוא אינו מתחיל ברצפים הבאים
 .6EBVA-ו  6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL
לפנות  עליכם  אלה,  מרצפים  באחד  מתחיל  כן  והברקוד  במידה 

מיידית לחברת HP ולהחליפה בסוללה חדשה.
בשיתוף   ,HP ,בינואר "ב-24  כי   HP-נמסר מ הריקול  בעקבות 
על  החליטה  העולם,  ברחבי  שונות  רגולציה  רשויות  עם  פעולה 
לתיקון  מקריאה  כחלק  שהחלה  הסוללות  החלפת  תוכנית  הרחבת 
ליתיום- סוללות  כוללת  לתיקון  הקריאה   .2016 ביוני  שהוכרזה 

ברחבי  שנמכרו   ,notebook מסוג  ניידים  במחשבים   HP של  יון 
העולם בין התאריכים מרץ 2013 עד אוקטובר 2016".

 HP חשוב לציין כי פחות מ-1% מכלל המחשבים הניידים של"
סוללה  תספק   HP פגומה.  סוללה  הכילו  זו  זמן  במסגרת  שנמכרו 
חלופית עבור כל סוללה שאומתה כתקולה, ללא עלות. HP מעודדת 
את הלקוחות לבדוק את הסוללות שברשותם באתר ייעודי שהוקם".

ריקול ענקי
HP-ב

ענקית הטכנולוגיה פרסמת הודעת ריקול 
ללמעלה מ-100 אלף סוללות למחשבים ניידים 

מתוצרתה  משתמשים דיווחו על כך שהסוללות 
"מתחממות ונמסות" ובחברה העלו לאוויר אתר 

ייעודי לבדיקת תקינות הסוללות שלכם
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תלונה: אל על פוגעת בנכים

לבית משפט השלום בנתניה הוגש כתב תביעה על סך חצי 
מיליון ש"ח נגד חברת 'אל על'  הסיבה: התעמרות בנוסעת עם 
מוגבלות פיזית  "נדבך נוסף בפעילות נציבות השוויון להנגשת 

המרחב הציבורי עבור אנשים עם מוגבלות"

חיים בנשק

זכויות  שוויון  נציבות 
הגישה  מוגבלות  עם  לאנשים 
תביעה  בנתניה  השלום  משפט  לבית 
על סך כחצי מיליון שקלים נגד חברת 
אפליית  בשל  "אל-על",  התעופה 

נוסעת עם מוגבלות פיזית. 
בעלת  משכילה  אישה  היא  א.ד. 
השישים  בשנות  תארים,  שלושה 
לחייה. מאחר והיא סובלת ממוגבלות 
לכיסא  זקוקה  היא  ייחודית,  פיזית 
ארוכים,  למרחקים  ידני  גלגלים 
למרחקים  אותה  המשמש  והליכון 

קצרים. 
לנסוע  נהגה  רבות  שנים  במשך 
ומקצועיות  אישיות  למטרות  לחו"ל 
"אל- התעופה  חברת  באמצעות 

החברה  זו  תקופה  במשך  על". 
נאותים  שירותים  לתובעת  סיפקה 
אך  במוגבלותה,  התחשבות  תוך 
לב  שמה  התובעת   ,2013-2015 בין 
לשינוי בגישת החברה וצוות עובדיה, 
שהחלו להתייחס אליה באופן מפלה 

ותוך זלזול בצרכיה הייחודיים.
לב  שמה  א.  התביעה,  כתב  לפי 
במהלך  המדובר  לשינוי  לראשונה 
כאשר   ,2013 בשנת  לפראג  טיסה 
כי  לתובעת  העיר  הדיילים  צוות 
לאפסון  הנוסעים  בתא  מקום  אין 
אחת  מכן,  לאחר  שלה.  ההליכון 
הדיילות הפנתה אליה שאלות בוטות 

של  לפרטיותה  החודרות  בפרהסיה, 
הנוסעת ונוגעות למוגבלותה. בטיסה 
להעלות  סירב  הראשי  הדייל  חזרה, 
כי  לו  שהובהר  למרות  ההליכון  את 
בתוך  להתנייד  יכולה  אינה  הנוסעת 

המטוס בלעדיו.
על  חזרה  זו  שהתנהלות  לאחר 
עצמה במספר טיסות נוספות, ניסתה 
הנוסעת ליישב את הסוגיה עם שירות 
אף  על  אל-על;  חברת  של  הלקוחות 
מרופא  מפורטים  מסמכים  שהביאה 
המבהירים שאינה יכולה להתנהל ללא 
ההליכון, החברה התבצרה בעמדתה, 
שתרצה  שככל  לנוסעת  והבהירה 
לרכוש  תיאלץ  החברה,  עם  לטוס 
לאפסון ההליכון.  נוסף  טיסה  כרטיס 
לא זו אף זו, כאשר רצתה לנסוע עם 
ושילמה  באיטליה,  לטיול  משפחתה 
שנתבקשה,  כפי  נוסף  כרטיס  על 
כי  קבעה  הלקוחות  שירות  מנהלת 
הערב,  בשעות  רק  לטוס  תוכל  היא 
הבוקר  בשעות  שלטענתה  משום 
"יש עומס". הדבר פגע ביכולתה של 
והשית  בעצמאות,  לפעול  התובעת 

עליה הוצאות כספיות נוספות.
כי  התביעה,  בכתב  נטען  עוד 
כפול  לתשלום  הנתבעת  דרישת 
את  לאפסן  אפשרות  אין  כי  בתואנה 
עולה  לא  הנוסעים,  בתא  ההליכון 
בקנה אחד עם המציאות בשטח. לפי 
כרטיס  מחיר  ממנה  נגבה  התובעת, 
טיסה כפול גם במקרים בהם הטיסות 

גם  כי  עולה  מכך  מלאות.  היו  לא 
במקרים בהם לא היה נגרם כל הפסד 
חייבה  עדין  החברה  לאל-על,  כספי 

את א.ד. בתשלום כפול.
לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות 
עו"ד  באמצעות  טוענת  מוגבלות  עם 
סיגלית פורת-גורנשטיין, כי הדרישות 
בפניה  שהוצבו  והייחודיות  השונות 
צוות  והתנהלות  החברה,  ידי  על 
בבחינת  הן  אליה,  ביחסם  הדיילים 
העולה  משפיל  ויחס  אסורה  אפליה 
מוגבלות.  עקב  אסורה  אפליה  כדי 
זכויות  שוויון  נציבות  זאת,  לאור 
עבור  ביקשה  מוגבלות  עם  לאנשים 
על  לחברה  יורה  ביהמ"ש  כי  א.ד., 
תשלום פיצויים בסך כולל של כחצי 

מיליון שקלים.
זכויות  שוויון  נציב  טורם,  אברמי 
כי  אמר  מוגבלות  עם  לאנשים 
"תביעה זו היא נדבך נוסף בפעילותה 
להנגשת  השוויון  נציבות  של 
עם  אנשים  עבור  הציבורי  המרחב 
וליצירת  הפליה  למניעת  מוגבלות, 
באמת.  ומכילה  שוויונית  חברה 
עם  מאנשים  פניות  לקבל  נשמח 
בכל  מופלים  שמרגישים  מוגבלות 
בכלים  להם  ולסייע  בחייהם,  תחום 

העומדים לרשותנו".
מאל-על נמסר בתגובה: ״התביעה 
מתנהלת בבית המשפט ועל כן איננו 

מתייחסים לכך בתקשורת".

בוקר חורפי אחד, יצאה נהגת מביתה 
שבשערי תקוה וראתה כי עץ שלם קרס 
על הרכב שבחזקתה. מדובר היה ברכב השייך 
לקרות  האחריות  כי  סברה  וזו  אלדן,  לחברת 
שומרון,  האזורית  המועצה  על  מוטלת  הנזק, 

אשר היישוב הינו חלק ממנה. 
מכיוון שכך, הגישה אלדן תביעה לביהמ"ש 
של  המבטחת  כלל,  הביטוח  חברת  כנגד 
חברת  לטענת  שומרון.  האזורית  המועצה 
אלדן, היא אינה יודעת ואינה יכולה לדעת מהן 
אך  העץ,  לנפילת  הביא  ומה  האירוע  נסיבות 
ברור כי מדובר בעץ השייך ליישוב, והאירוע 

לא  מטעמו  מי  או  שהיישוב  למסקנה  מביא 
פעל בזהירות הסבירה והנדרשת ממנו. 

באירוע  מדובר  כי  השיבה  הביטוח  חברת 
שלם  עץ  קריסת  של  צפוי  בלתי  פתאומי 
כתוצאה מפגעי מזג אוויר קשים שיש לראותם 
הנהגת,  העידה  ביהמ"ש  בפני  עליון.  ככוח 
בולטים  כשהם  העץ  בשורשי  הבחינה  לא  כי 
הפריעו  לא  העץ  ענפי  וכי  המדרכה  גבי  על 
פעם  לא  כי  הוסיפה  היא  במקום.  לחנות  לה 
לגזום  בבקשה  היישוב  של  למוקד  התקשרה 
ניטע  לא  העץ  האירוע,  לאחר  וכי  העץ,  את 
שעמדו  העצים  ואף  מקום  באותו  מחדש 

במפרצי חנייה דומים בשאר הרחוב נעקרו. 
על  מקפידים  הם  כי  העידו  המועצה  עדי 
הנזקים  את  לצמצם  ע"מ  ובדיקות  ביקורות 
הם  וכי  שכזה,  אויר  במזג  לקרות  העלולים 
מבצעים גיזום ענפים, טיפוח וסילוק מפגעים 
בימים סוערים כאלו. יחד עם זאת לא הצליחו 
עדי המועצה לומר מתי הייתה הפעם האחרונה 
שנעשו בדיקה או ביקורת כזו ומתי לאחרונה 

נגזמו או טופלו העצים באזור. 
בחוק,  לקבוע  בהתאם  כי  קבע  ביהמ"ש 
ניתן לומר ש"האירוע" מעיד על האחראים לו. 
העובדה שהאירוע הזה קרה מעידה כי הישוב 

לא נהג באחריות הנדרשת ממנו, בפרט כאשר 
מתי  לשאלה  תשובה  לספק  יכלו  לא  העדים 
לפעול.  הסבירו שעליהם  כפי שהם  פעלו  הם 
האירוע,  לאחר  שמיד  העובדה  ועוד,  זאת 
נעקרו שאר העצים ברחוב, מוכיחה כי לפחות 
מדובר  כי  סבורה,  המועצה  הייתה  בדיעבד 

בעצים מועדים לפורענות. 
בנסיבות אלו קבע ביהמ"ש, כי על הנתבעת 
היה להוכיח כי לא התרשלה ונהגה כראוי, מה 
חייב  זאת,  כל  לאור  זה.  במקרה  נעשה  שלא 
ביהמ"ש את כלל לשלם לאלדן כ-50,000 ₪ 

בגין הנזק והוצאות המשפט.

ואת עץ השדה שיבר
עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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



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!
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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



 ה' בשבט תשע"ז 61/2/17

קצרצרים

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 

לכל אירוע שתבחרו
לערוך  מחפשים  אתם  אם 
ועם  גבוהה  ברמה  חגיגי  אירוע 
 VIP-מנות שף ייחודיות, חדר ה
קפה'  'אייר  הקפה  שבבית 
הוא  ברעננה,  למהדרין  הכשר 
המקום המושלם עבורכם בשני 

חדרים ייחודים – חדר פרטי עד 80 איש ואולם אירועים קטן 
המכיל 130 מקומות ומיועד לבר או בת מצווה, בריתות, שבע 
ברכות, ולכל אירוע ושמחה שתבחרו. בעיצוב הסניף החדש 
הושקע ידע רב וניסיון של אדריכלית ומעצבת ומראה הסניף 
הינו בסגנון אירופאי. עומר, הבעלים של אייר קפה: "תחום 
המסעדות בישראל, הגיע גם למגזר הדתי והחרדי שאין לו 
מענה בכשרות מהדרין, על כן החלטנו להרים את הכפפה 
חווית  המחפש  והחרדי  הדת  למגזר  המיועד  סניף  ולפתוח 
לאירועים".  שמתאים  תפריט  בתוכו  ומשלב  וקפה,  אוכל 

כשר למהדרין בהשגחת חוג חתם סופר פ"ת.

ט"ו בשבט מטופח
שרון  ממליצה  בשבט,  ט"ו  לרגל 
אסתי  של  ההדרכה  מנהלת  גוטליב, 
לאודר בישראל על מוצרים המכילים 
מה  ומסבירה  הצומח  מן  מרכיבים 
במוצרי  אלו  מרכיבים  של  היתרונות 
סרום  שלנו:  והטיפוח  האיפור 
 :IDEALIST PORE MINIMIZING
נקבוביות  מראה  המצמצם  סרום 

פעורות. מכיל תמצית זרעי ערמונים.  זרעי ערמונים ידועים 
כמסייעים בהסרה יעילה ומהירה של התאים המתים. קרם 
אנטי-  לחות  קרם   :REVITALIZG SUPREME לחות 
אייג'ינג רב תכליתי. הקרם מכיל במבוק שחור אשר משפיע 
בעור.  הגנה  פונקציות  מספר  על  האחראי  הראשי  הגן  על 
כמו כן, מספר רב מבשמי אסתי לאודר מכילים מרכיב "עצי" 
כמו: VERY ESTEE- בושם בעל חום ורוך, נובעים בשפע 
ועץ ארז בלוויית אקורד של  מתערובת של תווי עץ אלגום 
הנותרת  מתמדת  עוצמה  עימם  הנושאים  קשמיר,  עץ  תווי 
אסתי  של  המיתולוגי  הבושם   -YOUTH DEW העור.  על 

לאודר אשר מכיל גרניום, פצ'ולי וציפורן. 

מבצעים לט"ו בשבט
מהדרין'  'אקספרס  חברת 
ואתם  בשבט  ט"ו  את  חוגגת 
לכבוד  במיוחד  מרוויחים! 
מחלקה  תמצאו  האילנות  חג 
מוצרים  מגוון  עם  מיוחדת 

פירות  מגוון  ביניהם:  האביבי  האילנות  חג  את  המייחדים 
וכו'  יער, חמוציות,  פירות  ביניהם: שזיפים,  יבשים הכוללים 
פיצוחים  של  ומגוון  לפתנים,  מבחר  מסוכרים,  ,דובדבנים 
אגוזים  פיסטוק,  ובה:  ירוקה  סידרה  וכן  שונים  במשקלים 
שקדים ובוטנים גרוסים טחונים ושבבים,  מלאו את העגלה 
וזמין.  נוחים ושירות נח, נעים  ותיהנו ממחירים  הוירטואלית 
אתר 'אקספרס מהדרין' מאושר על ידי ועדת הרבנים רימון 
לקוחות:  שרות   www.expressmehadrin.co.il ונתיב. 
1800-20-20-30. גם ב'נתיב החסד' תמצאו מגוון רחב של 
שווים  במבצעים  בשבט  ולט"ו  לעונה  המתאימים  מוצרים 

מאד.

מתנות מקוריות לט"ו בשבט
לקראת  שמחונים  מבית  מיוחד 
שימושיות  מתנות  מגוון  בשבט  ט"ו 
יוקרתי,  בשבט  ט"ו  סדר  ובהם 
משובבת  בכריכה  תפילות  ליקוטי 
הפתעה  וגם...  נוספות  ומזכרות  עין 
בשמחונים  שמחונים.  באתר  חינם 
ט"ו  יום  את  להדגיש  לנכון  ראו 

תפילת  ובמיוחד  לתפילות  והמסוגל   המיוחד  כיום  בשבט 
חוברת  הנחת"  "אוצר  את  מציגים  והם  ילדים  על  האמהות 
חינוך  על  להורים,  ותחינות  תפילות  של  מיוחד  אוסף  עם 
אוצרות  סדרת  מתוך  אחד  מוצר  היא  זו  חוברת  הילדים, 
מסוגלים.  לימים  ותחינות  תפילות  הכוללת  המיוחדת 
בשמחונים מעניקים מתנה לילדים אפשרות להוריד מאתר 
שמחונים איורי ויטראז' מרהיבים, שעות של הנאה מובטחת 

לילדים וגם למבוגרים.

חורף חם וזול 
ביג  ברשת  החורף  סייל 
וברשת   – בעיצומו  שופ 
עשרות  למצוא  תוכלו 
קפוצ'ונים  ומעילים,  סריגים 
לכל  פוטר  וחליפות 
גיל  ולכל  המשפחה 

במחירים הזולים ביותר – החל מ-39.90 ₪ בלבד. המחירים 
והנעלים  המגפיים  במחירי  גם  היטב  ניכרים  המיוחדים 
בעונה  במיוחד,  מוזל  במחיר  כאן  שנמכרות  החורפיות 

כיום  ובפרט  הרחב,  לציבור  דואגים  "אנחנו  העונה.  ובסוף 
רבות.  הוצאות  מול  עומדות  הילדים  ברוכות  שהמשפחות 
אצלנו תמצאו מגוון של בגדי חורף, מעילים, מגפיים, וכאמור 
לשלוח  משפחה  לכל  לאפשר  שלנו  כשהמוטו  בגדים  גם 
את הילדים שלה כשהם מוכנים לחורף לישיבות, לתלמודי 
שופ  ביג  רשת  מנכ"ל  מדגיש  הספר",  לבית  ולבנות  תורה, 
שחרטה על דגלה לאפשר לכל משפחה לצייד את הילדים 

בכל מה שהם זקוקים לו במחירים הוגנים.

נותנים את הקול בטשולנט
המוכר  החטיף   – דוריטוס 
הכל  לעשות  ממשיך  והאהוב, 
עם  הצרכנים  את  להפתיע  כדי 
לעולם  המחוברים  אתגרים, 
צאת  לרגל  ועכשיו  המוסיקה. 
המהדורה המוגבלת של חטיפי 

דוריטוס החדשים, המשלבים 2 טעמים מנצחים בכל שקית, 
פיצה  בטעם  ודוריטוס  ושווארמה  פלאפל  בטעם  דוריטוס 
וברביקיו, האתגר של דוריטוס עולה קומה! כיצד? במסגרת 
השקת דוריטוס בשילובי הטעמים החדשים, דוריטוס הולך 
ברחבי  המוכרות  ב'טשולנטיות'  שישי  בליל  אתכם  לפגוש 
בקריוקי  הקול  את  לתת  אתכם  להזמין  החרדי,  המגזר 
החדשים.  דוריטוס  מחטיפי  וליהנות  ברגש  לשיר  חסידי, 
שישי  בליל  ומגיעה  הסבב  את  ממשיכה  הניידת  השבוע 
לבתי האוכל לשבת בירושלים. וכמובן - קמפיין  'לתת את 
הקול...' של דוריטוס בשיאו! המבצע מתקיים בין התאריכים 
כ"א טבת עד  י"ב שבט )19.1-8.2.17 ( התמונות להמחשה 

בלבד. בכפוף לתקנון.

שמן רחצה טיפולי לתינוק
חדש ובלעדי! ד"ר פישר משיקה 
רחצה  שמן   - נטורל  אמול  את 
חדשנית  פורמולה  בעל  טיפולי 
המכילה  מסוגה,  ומתקדמת 
הרכב ייחודי של שמנים טבעיים 
לטיפול אפקטיבי והקלה מידית 
שמן  העור.  יובש  תופעות  של 
הרחצה נמהל באופן אופטימלי 

מנקה  הרחצה,  בזמן  התינוק  עור  את  עוטף  האמבט,  במי 
בעדינות ומותיר או העור רך ונעים למגע יותר מתמיד.  אמול 
לריכוך, הזנה  וייחודי,  נטורל מכיל קומפלקס שמנים טבעי 
העור  והרגעת  להזנת  התורם  זית  שמן   - העור  והרגעת 
ושמן  שקדים  שמן  דלקתיות,  אנטי  תכונות  כבעל  הידוע 
כותנה התורמים לריכוך ושמירה על לחות העור, וכן וויטמין 
הרחצה  שמני  חופשיים.  רדיקלים  מפני  להגנה  המסייע   E
מסדרת אמול של ד"ר פישר מהווים פתרון אפקטיבי, מהיר 
יובש עור התינוק. להשיג ברשתות  ובדוק לטיפול ולמניעת 
הפארם, רשתות השיווק, בבתי המרקחת הפרטיים, בחנויות 

למוצרי תינוקות ובחנויות המובחרות.

כל כביסה והמקסימה שלה
סנו  הכביסה  אבקות  סדרת 
מקסימה כוללת חמישה סוגים 
שונים של אבקות כביסה בעלי 
לכל  המתאימים  שונים,  ריחות 
סוגי האריגים והמכונות. בלעדי 
לסנו- סנו מקסימה בלאק, סנו 
סנו  ז'אוול,  אפקט  מקסימה 

מקסימה  וסנו  ביו  מקסימה  סנו  מאסק,  בניחוח  מקסימה 
מקסימה  סנו  מסדרת  הכביסה  אבקות  כל  סנסיטיב. 
ביותר  המתקדמים  הטכנולוגיים  באמצעים  מיוצרות 
בניחוח  מבושמת  במיוחד,  עקשניים  כתמים  גם  ומורידות 
למים  במיוחד  ומותאמת  הבגד  מראה  את  מחדשת  נפלא 
ק"ג  ו-2.5  ק"ג   1.25 באריזת  להשיג  ניתן  בישראל.  הקשים 

וגם באריזה חסכונית של 6 ק"ג.

רוצים לזכות ב-50,000 ₪?
פרימיום  עוגיות  אוהבים 
מסדרת רבע לשבע ועד 
חצות? יש לכם משאלות 
רוצים  ממש  שאתם 
יוצאת  עלית  להגשים? 

במבצע מדהים: קונים ממגוון המוצרים של רבע לשבע ועד 
על  החיצוני,  בחלק  המופיע  הנומרטור  את  שולחים  חצות, 
ונכנסים  המבצע  של  הטלמסר  מספר  דרך  המוצר,  אריזת 
 .  ₪  50,000 בשווי  חלומות  הגשמת  של  שבועית  להגרלה 
ולבן  - חלב  סדרת עד חצות עם שני המוצרים הקלאסיים 
- רבע  וסדרת רבע לשבע עם שלושת המוצרים הקבועים 
בוטנים,  חמאת  קרם  במילוי  לשבע  רבע  אגוזים,  לשבע 
רבע לשבע במילוי קרם חלבה. אז אם גם אתם מחוברים 
הוא  לעשות  שעליכם  כל  הללו,  הנוסטלגיים  למותגים 
להמשיך ליהנות מטעמם המעולה, לשלוח את הנומרטורים 
ליום  תצאו  אתם  גם  ואולי  הטלמסר,  דרך  המוצרים  על 
שלם של הגשמת חלומות מרבע לשבע ועד חצות. המבצע 

 1.2.17( תשע"ז  אדר  ב'  ועד  שבט  ה'  התאריכים:  בין  יערך 
עד 28.2.17( בכל יום שלישי נגריל זוכה מבין המשתתפים, 

סה"כ 4 הגרלות ו-4 זוכים.

לכבד את השבת 
ודגים  בבשר  השבת  את  לכבד  מנת  על 
נוהגים רבים לשתות  וכל מיני מטעמים, 
יין בסעודת ליל שבת – בעיקר בין הדגים 
לבשר שאז לפי דעת רבים מהראשונים 
יין  שתיית  על  להקפיד  יש  והאחרונים 
בוחרים  אנו  רבות  פעמים  כ"הדחה". 
לערוך את השולחן ולהניח יינות אדומים, 
כדי ללוות את הבשר, אך שוכחים מעט 

כרמל  יקבי  לבנים.  יינות  יותר  יתאימו  לה  הדגים  מנת  את 
גם  ולהדר  השבת  לכבוד  השולחן  את  לערוך  ממליצים 
יקבי  של   Selected סדרת  בסעודה.  טובים  לבנים  ביינות 
הינה  הסדרה  השבת.  לשמחת  ביותר  מתאימה  כרמל 
הסדרה המוכרת והנמכרת ביותר בישראל, סדרה שביססה 
המעניקה  מובילה,  יין  כסדרת  השנים,  לאורך  מעמדה  את 
יתאימו  יינות  שלושה  הנוחים.  היין  למחירי  גבוהה  תמורה 
מהסדרה יתאימו למנות הראשונות ולמנות הדגים: *כרמל 
ורענן.  קל  אופי  בעל  יבש,  לבן  יין   - בלאן  סוביניון  סלקטד 
*כרמל סלקטד אמרלד ריזלינג קולומברד - יין לבן חצי יבש, 
קל, רענן וארומטי. *כרמל סלקטד רוזה – יין רוזה חצי יבש, 
קליל, רענן וארומטי. כשר למהדרין בהשגחת בד"צ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין.

לכביסה לבנה באמת
מרוכז,  סופר   )white( ווייט  אוקסיג'ן  סנו 
אנטי בקטריאלי הקוטל 99.9% מהחיידקים, 
מסדרת  לבנה,  מכביסה  כתמים  להסרת 
עקשניים  בכתמים  נלחם  אוקסיג'ן,  סנו 
יכולות  לא  הרגילות  הכביסה  שאבקות 
חמצן  של  גדולה  כמות  מכיל  להסיר. 
ומשפר תוצאה  פעיל, מסיר כתמים קשים 
אקונומיקה,  מכיל  אינו  לבנה.  כביסה  של 
שומר על הבד, לטיפול בכתמים בחפתים 

ובצווארונים לפני הכביסה. שמים ישירות על כתמי הבגד, או 
הריסוס  לאחר  וחפתים,  צווארונים  כמו,  בעייתיים  באזורים 
הוראות  לפי  ומכבסים  הכביסה.  למכונת  מיד  מכניסים 
התווית שעל הבגד. סנו אוקסיג'ן הוא המוצר האהוב והנמכר 

ביותר במגזר החרדי. ניתן להשיג באריזות 2 או 3 ליטר.

מטליות הרצפה הנמכרות ביותר
מיקרופייבר  מטליות  סושי  סנו 
רצפה  מטליות  הן  לרצפה 
מקצועיות המיוצרות בטכנולוגיה 
מהיר  ניקוי  המאפשרת  חדשנית 
כאשר  גם  הרצפות  של  ויעיל 
סנו  בסדרה:  יבשה.  המטלית 
 - לרצפה  פרופשיונל  סושי 

משני  עשויה  המטלית  הרצפות.  סוגי  כל  לניקוי  המתאימה 
סוגי סיבים המאפשרים ניקוי יבש או רטוב. המטלית מצוינת 
במיוחד לניקוי רצפות פרקט עץ, טבעי וסינתטי. וסנו סושי 
מטלית הפלא לרצפה- היחידה עם אחריות לשנה. מטלית 
הפלא חזקה ועמידה גם לאחר שימוש רב. מנקה וסופחת 
יבשה  כשהמטלית  גם  מהרצפות  הלכלוך  את  ביעילות 
אחד.  ניגוב  לאחר  גם  לגמרי  יבש  המשטח  את  ומשאירה 
מצוינת  לשימוש.  ונעימה  נוחה  בקלות,  נסחטת  המטלית 

לכל סוגי הרצפות וכן לניקוי רצפות פרקט, שיש וקרמיקה.

תזונה טובה-תעודה טובה 
בימים אלו מסכמים במוסדות הלימוד 
ומעניקים  למידה,  של  שנה  חצי 
על  וציונים  תעודות  לתלמידים 
אנחנו  כהורים,  במחצית.  הישגיהם 
רוצים מאד שילדינו יצליחו בלימודים, 
שלהם  מההשקעה  תוצאות  ויראו 

להם.  לסייע  יכולתנו  ככל  ועושים  ושינונו,  החומר  בלימוד 
יצרנית סימילאק  דוייב המנהלת המדעית של אבוט,  רונית 
הילד  כאשר  מתחיל  לא  שתפקידנו  לנו  מגלה  למהדרין 
 0 בגיל  כבר  לתזונה  קודם.  הרבה  אלא  א'  לכיתה  נכנס 
השכליות,  היכולות  על  טווח  וארוכת  משמעותית  השפעה 
בגילאי  הגן,  בגילאי  התינוק  של  והמוטוריות  הקוגנטיביות 
שמחצית  הראו,  מחקרים  חייו.  אורך  ולכל  הספר  בית 
עד  מתפתחת  האדם  של  הפוטנציאלית  מהאינטליגנציה 
המוח  תאי  בין  חשובים  קשרים  נוצרים  זו  בתקופה   .4 גיל 
ועל ההתפתחות  המשפיעים על מנת המשכל של התינוק 
יצרנית  אבוט,  חברת  שערכה  מחקרים  שלו.   המוטורית 
מההרכב  שניזונו  שתינוקות  מראים  למהדרין,  סימילאק 
תוצאות  השיגו   LCPUFA עם  סימילאק  של  הייחודי 
של  לאלה  דומות  ופסיכומוטוריות  שיכליות  התפתחות 

תינוקות יונקים.

הטבע אופה לך טוב
סנו מציגה מוצר איכותי נוסף בסדרת 
אקולוגי  אפייה  נייר   – טבע  סושי  סנו 
מכל  ליהנות  לך  המאפשר  טבעי, 
איכותי  אפייה  נייר  של  היתרונות 
נייר  הסביבה.  איכות  על  לשמור  וגם 
סנו  של  הטבעי  האקולוגי  האפייה 
העשוי  מתכלה  נייר  הוא  טבע,  סושי 
ומיועד  הצומח  מן  טבעיים  מרכיבים 

ומונע הידבקות  230 מעלות,  לאפייה בטמפרטורה של עד 
המאפים גם באפייה ללא שמן. הנייר הינו דו צדדי ומתאים 
ניתן  לבישול.  וגם  פיצות  פשטידות,  עוגות,  לחם,  לאפיית 
נשלפות  יחידות   50 של  באריזה  מגיע  פעמי.  רב  לשימוש 
אחת אחת, בגודל של 38X42 ס"מ. כשר למהדרין בהשגחת 

בד"ץ העדה החרדית ירושלים.

ממרח הטונה שישדרג כל ארוחה
אותך?  משעממת  הבוקר  ארוחת 
הערב?  ארוחת  את  לשדרג  רוצה 
וטעים?  מעניין  נשנוש  מחפש 
עבורך-  פתרון  יש  ל"סטארקיסט" 
פתח-קל.  באריזת  טונה  ממרח 
ומתאים  לאכילה  מוכן  הממרח 

עדין  בתיבול  מתובל  הטונה  ממרח  לארוחה.  כתוספת  גם 
טונה  דג  מכיל  הוא  למבוגרים.  וגם  לילדים  גם  ומתאים 
אשר משמש כמקור לחלבון איכותי, קל לעיכול ואינו מכיל 
ברשתות  נמכרים  סטארקיסט  מוצרי  משמרים.  חומרים 
ואינם מכילים  ובחנויות הפרטיות בכל רחבי הארץ  השיווק 

חומרים משמרים. מחיר מומלץ לצרכן: 6.80 ₪.

בריאות בבני ברק
ברק,  בבני  פעולה  שיתופי  במסגרת 
בני  עיריית  עם  בשיתוף  מכבי  פועלת 
למען  האישה  לבריאות  והמרכז  ברק 
קידום הבריאות בקהילה, לקחה מכבי 

לנשות  בהרצאות  רפואית  אוריינות  קורס  במסגרת  חלק 
בני ברק. קורס זה מטעם רשת ערים בריאות ואגף הרווחה 
יוד  רחל  הגב'  גולדפינגר,  שושנה  הגב'  בהובלת  בעירייה 
והגב' מרים דריימן, ובתמיכת ראש העיר הרב חנוך זייברט, 
מחלקת  ומנהל  מויאל  ארלט  הגב'  הרווחה  אגף  מנהלת 
הרצאות  הנשים  שמעו  בכנס  קוריץ.  אליהו  מר  הבריאות 
רבה  והערכה  לתודה  וזכו  ומעשירות  מקיפות  מרתקות, 
המרכז  מחוז  ראש  בו.  ומהמשתתפות  הקורס  ממנהלות 
על  מברכת  חסיד,  דבורה  הגב'  בריאות,  שירותי  במכבי 
היוזמה הברוכה ועל שיתוף הפעולה עם העירייה מציינת כי 
כחלק מתכנית קידום הבריאות בקהילה, אנו רואים חשיבות 
רבה בהגברת המודעות בכל נושאי קידום אורח חיים בריא 
עם  הקשר  חשיבות  "הבנת  כי  ומוסיפה,  במשפחה".  יותר 
בכנס  העירייה  עם  פעולה  השיתוף  את  הביאה  הקהילה 
מובילה,  כקופה  מכבי  של  למחויבות  ביטוי  נותנת  והיא  זה 
המודעות  והגברת  השירותים  מיטב  את  לתושבים  להעניק 

לנושאי בריאות.

מגיעים לך דברים טובים 
מבית  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי 
האשראי  כרטיסי  חברת  ישראכרט, 
גם  נהנים  החרדי,  למגזר  המובילה 
ייחודיות  הטבות  ממגוון  החודש 
ומשתלמות. לפניכם הצצה קטנה לכמה 

מההטבות: מושל הוילונות – 5% הנחה על מבחר עשיר של 
וילונות לכל הבית ולמוסדות: ונציאני, רומי, ורטיקלי, גלילה, 
לפרטים:  ריפוד.  ובדי  אביזרים  ,מסילות,  תפירה  האפלה, 
  – הבדים  קניון   .052-5784035 ירושלים,   98 שערים  מאה 
הנחה של 5% על מגוון בדים, וילונות, ריפוד, מוטות, ווילונות 
 .03-6162048 ברק,  בני   32 עקיבא  רבי  לפרטים:  מוכנים. 
טקסטיל סנטר - הנחה של 3.5% על מפות, מצעים, וילונות, 
מגבות, מותגי ילדים ועוד. לפרטים: כנפי נשרים 20 ירושלים, 
משתנות,  והטבות  קבועות  הנחות  לאלפי   02-6527376

חייגו: 1-800-22-88-44

נפתחו 5 סדנאות חדשות
תחומי  הבין  המרכז   – הישגים  מרכז 
אייל  הרב  בראשות  מקצועית  להכשרה 
בסניפי  הקרוב  בחודש  יפתח  אונגר, 
חמש  ובירושלים,  ברק  בבני  המרכז 

בנושאים  הטיפול  ודרכי  הייעוץ  הידע,  להעמקת  סדנאות 
יעסקו  הסדנאות  ומשפחה.  אנוש  יחסי  בתחום  ממוקדים 
קשב  בעיות  מתמודד;  נוער  בסיכון  ילדים  נושאים:  במגוון 
הבעה  ליכולת  רגשי  ויסות  במשפחה;  אלימות  וריכוז; 
וקורס  והתנהגות;  מחשבות  תחושות,  ברגשות,  ושליטה 
הסדנאות  את   .BSD בשיתוף   יהודי  אימון  בנושא  בסיסי 
מנחים מיטב המרצים. הסדנא תקיים ארבעה מפגשים וכל 

מפגש יימשך כשש שעות.

'יקבי ברקן', היקב 
הישראלי המעוטר 

ביותר בתחרויות יין 
בינלאומיות, מציג בציר 
חדש ליינות מרלו ופטי 

ורדו מסדרת האיכות 
 ,Special Reserve

בציר 2013. מחיר 
מומלץ לצרכן: 75 ₪

מעדנות משיקה לראשונה פיצה 
ביאנקה: פיצה על בסיס רוטב 

שמנת ותרד 
במהדורה 

מוגבלת. עם 
100% גבינה 

אמתית. 
כשרות: 

רבנות גן 
יבנה

'הטחנות הגדולות של א"י' משיקה לכבוד ט"ו 
בשבט 'קמח לחם ללא צורך 

בניפוי' – ראשון בסדרת 
קמחים מיוחדים ללא צורך 

בניפוי. הסדרה כוללת: קמח 
לחם, קמח לחם מלא 100%, 

קמח כוסמין מלא 100% 
בטחינה דקה וקמח חיטה לבן 

בהיר. מחיר: 10-8 ₪ )1 ק"ג( 
כשרות: בד"צ העדה החרדית

אסם מרחיבה את מותג ביסלי לתחום הפיצוחים 
ומשיקה ביסלי מאנץ' עם פיצוחים מתובלים 

בשני טעמים: ספרדי ומקסיקני. 
כשרות: 

בד"צ העדה 
החרדית. 

מחיר מומלץ 
לצרכן: -3.5

₪ 4.5

מותג התה פומפדור משיק: חליטת 
מנטה מרעננת עם חמצמצות עדינה של 

לימון. החליטה אינה 
מכילה קפאין וצמח 

המנטה, ידוע כמסייע 
לטיפול בכאבי ראש, 

גירויי עור, בחילות 
ועוד. טווח מחירים: 

12.9-14.9 ₪ כשרות: 
חוג חתם סופר ב"ב

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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ידיים  קרמי  משיקה   Lavido
מאסק  ניחוחות:  בשני  ארומתרפיים 
וניל על בסיס שמנים  קוקוס ופטשולי 
אתריים וחמאת שיאה ומכילים חומצה 
להשיג   ₪  39.90 מחיר:  היאלורונית. 
בבתי  טבע,  ברשתות  לבידו,  בחנויות 

מרקחת ובאתר

הגולן  של  הבד  מבית   Olea essence
מציגים: קרם עיניים טבעי עם פרוטאין 
כתית  זית  שמן  על  המבוסס  משי 
מעולה, עשיר בחומצות אמינו, ויטמינים 
את  ומאווררים  המרעננים  ומינרלים 
העור. להשיג בחנויות הרשת או באתר

קולקציית  משיקה   GOLBARY רשת 
ערב אלגנטית, עדכנית ונוצצת. עכשיו 
במבצע כל קולקציית החורף עד 50% 

הנחה

ג'ל   -YOUNG להשיק:  גאה  קרליין 
ניקוי  מברשת  עם  הפנים  לניקוי 
ושומניות,  ברק  לנטרול  ייחודית 
עמוק  ולניקוי  מתים  תאים  להסרת 
 49.90 מחיר:  הנקבוביות  של  ויסודי 

לתכולת: 150 מ"ל

פריטים  מספר  מציעה  ווסט  ניין  רשת 
ולבן.  כחול  אדום,  של  בצבעוניות 
תיקים  ארנקים,  מציאה  הקולקציה 
ונעליי עקב. טווח מחירים:  299.90 ₪ 

₪ 549.90 -

הנחה   50% עד  במבצע:   ROYALTY
 – עד  ויהלומים  זהב  תליוני  מגוון  על 
15.02.2017 אין כפל מבצעים והנחות. 
רויאלטי  רשת  סניפי   50 ב-  להשיג 

ובאתר

על   1+1 נאוטיקה:  ברשת  מבצע 
קולקציית ביגוד חורף לנשים וגברים

משיקה  דיסקרט  האופנה  רשת 
ורעננה  רכה  קולקציה  אלו  בימים 
פריטי  ועד  יומי  ויום  פשוט  ממראה 
משי אלגנטיים לערב. עד 70% על כל 

קולקציית חורף 2017

'קופסא  הישראלית:  מ'קורטיקו'  חדש 
פעמי  רב  אחסון  מיכל   – מתוקתקת' 
אטימה  המאפשר  למזון  וצבעוני 
ואחסון  במיקרוגל  חימום  מוחלטת, 
בית  כלי  בחנויות  להשיג  ונוח.  אסתטי 

ובהום סנטר. מחיר: בין 15 ל-29 ₪

חברת "תבואות", 
המתמחה במוצרי מזון 

אורגניים וטבעיים, 
משווקת קינואה אורגנית 

הגדלה ללא שימוש 
בחומרי הדברה ובחומרים 

מזיקים ומציעה מגוון 
סוגים של קינואה: לבנה, 
אדומה ושחורה. כשרות: 

בד"צ בעל"ז

SACARA גאה להשיק:  חברת האיפור 
ארגונומיות  בסטיק  קרם  צלליות 
העפעף  על  בקלות  המחליקות 
ומאפשרות מגוון שימושים. להשיג ב-6 
גוונים מדהימים. מחיר לצרכן: 19.90 ₪

חדשה  ונרתיקים  תיקים  סדרת  חדש: 
 ,CRAFTHOLIC היפני  המותג  מבית 
משמש  קראפטהוליק  של  הפאוץ' 
הדברים  לאחסון  קטן  נרתיק  כארנק, 
  ₪  -129  69 מחיר:   ועוד.  הקטנים 

להשיג ב Shoppu -ת"א 

לחות  שפתון  לחורף  מציע  בליסטקס 
בטעמים: תות, מנטה ופטל לימון. מכיל 
חומרי לחות לריכוך השפתיים, לטיפוח 
 SPF15 מכיל  וסדקים.  יובש  ומניעת 
להגנה מפני נזקי השמש. מחיר: 14.90 

₪

אוונט  בעולם,  ביותר  הנמכר  הבקבוק 
פיליפס  משודרגת:  במהדורה  קלאסי, 
ייחודי  בעיצוב  קלאסי+   AVENT
בטבעת  שימוש  ללא  נזילה  למניעת 
אנטי-קוליק,  מערכת  וכולל  הברגה 

להפחתת כאבי בטן וגזים

PUPA מציעה ערכה בקיט שפתיים עם 
וגלוס  שפתונים  הכוללת:  מזהב  כתר 
IL BACIO. מחיר: 15 ₪ בקניית מוצרי 
פופה ב- 100 ₪ להשיג בסופר-פארם 
חודש  ובכל   -24.1.2017 מה  החל 

פברואר 

אתר הביוטי GUILTY משיק בבלעדיות: 
 GUILTY BOX ואיפור  מארזי טיפוח 
כמתנות  המוצעים  מארזים  שלושה   -
מבצע  במחירי  ומעוצבות  ארוזות 
www. ו-449 ₪   ₪ 210  ,₪ 119 של 

guilty.co.il

מאפיית בר-אל מבית "אשבל 
מזון פונקציונלי", המתמחה במזון 

נטול גלוטן עבור חולי צליאק, 
רגישים לגלוטן ושומרי הבריאות, 

מציעה פינוק ברוח ט"ו בשבט: 
לחם פירות ללא גלוטן עם 

חמוציות וצימוקים. מחיר: 18-21 
₪ כשר פרווה בהשגחת הרב 

לנדא, "ברכתו שהכל" 

על  ארג'יל  מסכת  מציע  קליין  ד"ר 
ירוק,  חימר  ובסיס  הדר  פירות  טהרת 
באופן  המטפלת  פורמולה  בעלת 
והשמן.  האקנתי  העור  בבעיות  מדויק 
ואנטי  אנטיספטית  מרגיעה,  המסכה 

דלקתית. מחיר: 217 ₪

מותג המעצבים הבינלאומי איב סן לורן 
 COUTURE משיק 2 גוונים חדשים של
גוונים   5 בעלות  פאלטות   PALETTE
של  אינסופית  יצירה  המאפשרים 
מחיר:  הרמוניות.   2 ב-  מוארים  מראות 

  ₪ 280

 CARE BIO מותג הקוסמטיקה הוותיק
ומשיק  פנים  מתיחת  עובר   ACTIVE
 PERFECTION  :סדרת טיפוח חדשה
סדרת אנטי אייג'ינג הכוללת קרם יום 
עשיר וקרם צוואר. מחירים: 150 – 130 

 ₪

לשלם וועד הבית 

₪ 150
וףףף!!

דח

ב קו לדוד!!
01/02/17ר

לא לשכוח!

סדנת כלכלת משפחה בשיתוף 
מרכז הכוון וארגון מסילה

במרכז להכוון תעסוקתי רח' הירדן 31, ב״ב
ותכלול חמישה מפגשים 

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

הסדנה תתקיים:

רוצה ללמוד לנהל 
את כלכלת הבית?

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

בסדנה נלמד ונקבל כלים לשיפור אורח חיים כלכלי 
בנושאים הבאים:

 מודעות לכלכלת משפחה  הוצאות מול הכנסות, בניית 
התמודדות    הכנסות  הגדלת    לשינוי  בדרך  תקציב 
כלכלית עם הלוואות/חובות/צרכנות נבונה  מיפוי כלכלי

בני ברק



 
  

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

 
  

בס“ד

פרוייקט חדש בשכונות בני ברק

שעת סיפור
לגילאי 4 – 8, במרכזים הקהילתיים 

בין השעות: 16.00 – 17.00 אחת לשבועיים.
מנחות מקצועיות וההעשרה חוויתית

1. יום ראשון, רחוב דב גרונר 48, פרדס כץ.
המפגש הבא: ט‘ בשבט ה'תשע"ז, (5/2/17).

לפרטים: חיה – 0544-941988

2. יום שני, רחוב ביריה 8, שיכון ו' .
המפגש הבא: י‘ בשבט ה'תשע"ז, (6/2/17).

לפרטים: אסתר – 0527-619838
  

3. יום שלישי, רחוב טל חיים 1, בית מרגלית ויז'ניץ.
המפגש הבא: י“א בשבט ה'תשע"ז, (7/2/17).

לפרטים: לאה – 0504-199962

 4. יום ראשון, רחוב אורליאן 27,(מתנ"ס), נוה אחיעזר.
המפגש הבא:  ט“ז בשבט ה'תשע"ז, (12/2/17).

לפרטים: צביה – 0548-400981
 

5. יום שני, רחוב הרב משולם ראט 5, פרדס כץ.
המפגש הבא: י“ז בשבט ה'תשע"ז, (13/2/17).

לפרטים: תהילה – 0527-158586

6. יום שלישי, רחוב חידא  24 (עזרה למרפא).
המפגש הבא: י“ח בשבט ה'תשע"ז, (14/2/17).

לפרטים: אסתר – 0506-872757

 

 
            

מחכים לכם
צוות המחלקה לעבודה קהילתית

האגף לשירותים חברתיים
פרוייקט שיקום שכונותהמחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

בברכה,
אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

הורים נכבדים, שלום רב, 
גן חובה/תת חובה. קבלו נא ברכותינו. לפי חוק  ילדכם לגיל  יגיע  בשנת הלימודים ה'תשע"ח 
חינוך חובה על ההורים לרשום את ילדיהם לגן ילדים בעירייה .רשאים לרשום הורים שילדיהם 

נולדו בתאריכים אלו:
גילאי קדם חובה:

גיל 3 – ילדים שנולדו בין כ"ט בטבת תשע"ד (1.01.2014) עד ט' בטבת תשע"ה (31.12.2014). 
גיל 4 – ילדים שנולדו בין י"ט  בטבת תשע"ג (1.01.2013) עד כ"ח בטבת תשע"ד(31.12.2013).

גיל חובה: 
גיל 5 – ילדים שנולדו בין ו'  בטבת תשע"ב (1.01.2012) עד י"ח בטבת תשע"ג (31.12.2012)

אופן הרישום: הרישום יתבצע באמצעות מוקד רישום בטלפון   072-2705208, בימים א'-ה', בין 
השעות 19:00-8:30.

אם לא הצלחתם לבצע את הרישום דרך המוקד ניתן להגיע בתקופת הרישום למחלקת גני 
ילדים בעיריה כדי לברר את הסיבה. 

מועדי הרישום:
מיום ראשון, ב' בשבט תשע"ז (29.01.2017) עד יום ראשון, כ"ג בשבט תשע"ז(19.02.2017).

יש להכין לפני ההתקשרות את תעודות הזיהוי של 2 ההורים עם הספח, וכן את מס‘ סמל הגן 
המבוקש בן 6 ספרות.

רצ“ב רשימת הגנים העירוניים ומס‘ סמל הגנים. 
ניתן לבקש במוקד להירשם לגן שההורים מעדיפים אותו.

לתשומת לבכם! מדובר ברישום בלבד ולא בשיבוץ, ולכן אין התחייבות של הרשות להענות 
לכל בקשה של גן מסוים.

 
הודעה על ביצוע אישור קבלת בקשתכם ישלח לביתכם. אם לא יתקבל אישור עד ליום שישי, 
ד' בניסן ה'תשע"ז (31,3,17). על ההורים להתקשר למחלקת גני ילדים בטל.5776364 ולוודא 

שהרישום בוצע.
קבלת קהל במח' גני מ"מ וממ"ד בימים א'-ה' בשעות 11-9 בבוקר, 

וביום ג' גם בין השעות 5-2 אחה"צ.

רישום לגני הילדים
לשנת הלימודים תשע"ח-

חינוך ממלכתי וממ"ד

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים, שלום רב,
בהתאם לחוק חינוך חובה, הנכם חייבים לרשום את ילדכם לבית ספר יסודי השייך לאזור 

מגוריכם, באחת האפשרויות הקיימות: ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי.
הרישום חל על כל ההורים הגרים בתחום שיפוטה של עיריית בני ברק, שילדיהם נולדו

בין כ"ה בטבת ה'תשע“א - (1.1.2011) לבין ה' בטבת ה'תשע"ב- (31.12.2011).

מקום הרישום:
הרישום יערך במזכירויות בתי הספר החל מיום ראשון, ב' בשבט תשע"ז (29.1.17) ועד יום 

שישי, כ"א בשבט תשע"ז (17.2.17), ועד בכלל.

שעות הרישום בכל תקופת הרישום :
בימים ראשון- חמישי (כולל), בשעות 12:00-9:00 לפנה"צ.

בימי שלישי, גם בשעות  18:00-16:00 אחה"צ. 
בימי שישי, בשעות 11:00-9:00 לפנה"צ.

מסמכים הדרושים לביצוע הרישום:
תעודת זהות של שני ההורים, עם כתובת מגורים מעודכנת.

אי מסירת פרטים נכונים על מקום המגורים הקבוע של התלמידים יביא לביטול הרישום, 
עם כל אי הנעימות הכרוכה בכך. אגף החינוך בודק את מקום המגורים באופן יסודי.

כוח  ביפוי  להצטייד  יואיל  תלמיד,  לרשום  המבקש  הורה,  שאינו  המשפחה  של  כוח  בא 
מטעם המשפחה. אפוטרופוס של הילד יצטייד באישור בית משפט.

הישארות שנה נוספת בגן חובה:
הורים שילדיהם נולדו בתאריכים חייבי רישום לכיתה א' ושוקלים אפשרות השארת ילדם 
הגשת  תתאפשר  מכן,  ולאחר  כחוק,  א'  לכיתה  להירשם  עליהם  חובה,  בגן  נוספת  שנה 

בקשה לרישומו של הילד/ה גם לגן חובה.
הרישום לגן חובה יתקיים בימים, בשעות ובמקום שיפורסמו בלוחות המודעות.

לרישום שנה נוספת בגן חובה, יש להצטייד באישור הגננת המאשר הגשת בקשה לשירות 
הפסיכולוגי, וכן ת.ז. של ההורים.

הישארות שנה נוספת בגן חובה מותנית בקבלת אישור מהשירות הפסיכולוגי.

חשוב לדעת!
הנכם רשאים לרשום את ילדכם רק לבית ספר אחד, בהתאם לאזור הרישום. 

החינוך  מערכת  ליכולת  בהתאם  הרישום,  את  לשנות  החינוך  אגף  רשאי  זאת  עם  יחד 
ולצרכיה.

הרישום ייעשה רק לפי כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.

בברכת הצלחה בלימודים ורוב נחת מהילדים
חנוך זייברט                                 אליהו דדון
ראש העיר                                   סגן ראש העיר

רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים ה'תשע"ח

בבתי הספר מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רשמי העירוניים בעיר



ה’ - ז’ בשבט
תשע”ז           

1-3/2/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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(_____________________________________________

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 

2,950,000 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

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

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

■ 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

 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"

2-2.5 חדרים

4-4.5 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(_____________________________________________

מיוחדת, באזור הרב 
שר 4 חד' ענקיים ק"ד, 4 
כ"א, עם מעלית ומעליה 
2 חד' עם גג גדול, הכל 

מושקע ויוקרתי, נוף 
משגע, חניה בטבו, 

3,000,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באר-שבע

בית שמש

 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)05-05(_____________________________________________

 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, 
054-6625272 ,074-7037979)05-05(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בפטיו - שכונת הרי"ף, דירת 
קרקע, בלב הקילה, 4 חד', 

780,000 ש"ח, סופי! למביני 
עניין! עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

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

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

054-6625272)05-05(_____________________________________________

 מיוחדת!! "שחף נכסים" 
דירת גג, 3 חד', מפוארת 

+ 2 יחידות דיור בגג, אופ' 
מוכנה לרביעי, נוף מרהיב, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

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

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

1,240,000 ש"ח, גמיש,
052-5752500)05-05(_____________________________________________

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

שמורה ומטופחת, בניין קטן, 
רק 1,200,000 ש"ח, גמיש, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם האיכותי! 
4 חדרים + יציקה לחמישי 

+ מחסן + נוף! 1,400,000 
ש"ח. "תיווך קזן"

058-3254090, רחלי.
_____________________________________________)05-05(054-8420522, דבורי

 בבן קיסמא למשקיעים! 
4 חדרים, ענקית + ג בטאבו 

+ נוף! מפתחות במשרד! 
"תיווך קזן" 058-3254090, 
_____________________________________________)05-05(רחלי. 054-8420522, דבורי

 בלעדי! למבינים! ברשב"י 
המבוקש! 3 חדרים + מרפסת 

מסלון + מחסן + אופציה! 
1,280,000 ש"ח. "תיווך קזן" 

054-8420522)05-05(_____________________________________________

 0% עמלה למוכרים נכס!! 
הזדמנות פז למוכרם בבאר-

שבע, ללא עמלה!! לפרטים: 
_____________________________________________)05-05(אור-לנכס, 08-6231416

 מבחר דירות בבאר שבע 
במחירים שפויים ומתאימים 

לכל כיס! משה,
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

 באליהו הנביא, דירת 
גן, 4 חד', 98 מ"ר, משופצת 

עם גינה בטאבו, קרובה 
לאוניברסיטה, במחיר: 

765,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)05-05(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, אזור 
הסטודנטים, דירת גן, 3 חד' 

עם גינה מרוצפת, סורגים 
ומטבח משודרג, 650,000 

ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)05-05(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 100 
מ"ר ברחוב סנהדרין, מושכרת 

2,000 ש"ח, רק 575,000 
ש"ח. משה, 054-3255667. 

_____________________________________________)05-05(אבני דרך, 08-6901033

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

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

_____________________________________________)05-05(אור-לנכס, 050-9500075

 ליד המכינה לאוניברסיטה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"ב, 

מרפסת, משופצת, 720,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)05-05(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים ברחוב 
הראל )שכונה ו' החדשה( 

במחיר מציאה, רק 540,000 
ש"ח. משה, 054-3255667. 

_____________________________________________)05-05(אבני דרך, 08-6901033

 ברח' סיני-מצדה, וילה דו-
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 3,100,000 ש"ח, 

בלעדי תיווך יעקב,
054-4901948)05-05(_____________________________________________

 בבית-שמש למכירה 
בהדמנות ברח' הרצל באזור 

מתחרד, כ- 25 מ"ר + אופציה 
לתוספת, מחיר מציאה, 

450,000 ש"ח. תיווך,
052-2604463)05-05(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, בלעדי. 
_____________________________________________)05-05(תיווך יעקב, 054-4901948

 מציאה! בהרצל מרכזית, 
כ- 5 חד', ק"ב ואחרונה, 

מיידית, לל"ת, 1,180,000, 
_____________________________________________)05-08ל(050-4175491/2

 בהרב שך, 4 חד', 
ק"א + מעלית. ***בר' 
שך, 2 חד', משופצת, 

1,360,000 ש"ח. 
***במינץ, 4 חד' כחדשה 

+ מעלית, 1,750,000 
ש"ח. "יאיר נדל"ן"

,052-7172628
052-76333978)05-05(_____________________________________________

 למביני עניין, בדניאל, 
3 דירות חדשות בטאבו 

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

5 חדרים גדולה, בניה 
איכותי ומשודרגת, רק 
4,100,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 053-3357316

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)05-05(_____________________________________________

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח מפתח ב- 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור אשל-אברהם, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 
ל- 80 מ"ר, ו- 50 מ"ר, חזית, 

3 כ"אט, מפתח ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)05-05(_____________________________________________

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

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 באברמסקי, 4 חד', 
מעלית, סוכה, חזית + 2 
יחידות דיור מרפסות גג, 

2,430,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-7472222)05-05(_____________________________________________

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

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניה, 
4.5 חד', מ- 1,800,000 

***להשקעה!!! 
מפוצלת ל- 3 יח"ד 
מושכרת ב- 6,000 

ש"ח לפני פינוי-בינוי, 
1,450,000. "יאיר נדלן"

,052-7633978
052-7172628)05-05(_____________________________________________

 באיזור נורדאו, 2 חד', 
משופצת + אופציה 
גדולה, 1,150,000. 

***באוסשקין, 3 
חד', משופצת + גג, 

1,270,000 ש"ח. "יאיר 
נדלן" 052-7633978, 

052-7172628)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ה', דירות 
2,3,4 חד', משופצות 

ומיידיות ועוד מבחר דירות 
ברחבי העיר ובפרדס כץ 

)דרושים עוד דירות!!( 
"יאיר נדלן"

052-7633978)05-05(_____________________________________________

 דירות למגורים או 
להשקעה בצפון באזור 

ה- 500,000 ש"ח.
058-7878784)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בטרומפלדור, 
60 מ"ר, מחולקת ל- 2 

יח"ד, אופציה בגג, 
.1,300,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בהרצוג, דו מפלסי, ק"ג, 
מעלית, משופצת + יחידה, 

בהזדמנות בי.א נדל"ן,
054-8462882)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

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

מ- 1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

 באזור העיריה, בית פרטי, 
400 מ"ר בנוי, 350 מ"ר מגרש 
+ בריכה בקומה -1, מפוארת, 
חדשה + גג + גינה + חניות, 

8,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בהר-שלום, דו-
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

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

6,900,000 ש"ח ל- 3 
דירות. חמד נכסים,

053-3357316)05-05(_____________________________________________

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

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
א.פנחסי,

03-5799308)05-05(_____________________________________________

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

מ"ר, משופצת כחדשה, חזית, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, דופלקס 
6 חד', 220 מ"ר ענקית, 

משופצת מהיסוד, ק"ד + 
מעלית, נוף מרהיב, 4 כ"א, 

חזית + מלעית + חניה, 
3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בבירנבוים, דופלקס, 5.5 
חד', 4+1, 180 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + חניה, משופצת 
כחדשה, מתאימה לחלוקה, 

חזית, 2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בר' עקיבא, דופלקס 5 
חד', 140 מ"ר, קג' + מעלית, 

עורף, נוף פתוח, משופצת, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 
חדרים ענקית, כ- 230 

מטר בטאבו באזור חרל"פ, 
קומה 4 + מעלית + חנייה, 
שכנים שקטים, אזור יוקרתי, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב, 054-5500263

 בשיכון ג' - דופלקס 
4 חד', ק"ג, 100 מ"ר + 

סוכה ומרפסת שמש, 
משופצת כחדשה, 

אפשרות להרחבה, מיקום 
מעולה. אפיקי נדלן בועז,

052-3500040)05-05(_____________________________________________

 מציאה!!! בר"ע/ירושלים, 
5ח', ק"א, 100 מ"ר, עורפית, 

1,825,000 ש"ח.
"נדל"ן כהלכה"

055-66-88-111)05-05(_____________________________________________

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

ק"ג, כל הקומה סלון ענק, 
2,700,000 ש"ח, גמיש. "אפיק 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)05-05(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בקובלסקי, 6 חד', 
קומה נוחה, חזית, משופצת, 

1,800,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)05-05(_____________________________________________

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

מחסן, 1,950,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05("אלמוג נכסים" 054-8483810

 מציאה!! א.קריית-הרצוג, 
5 חדרים, כ- 100 נטו + 

מ.שמש מקבלן - אמין, אכלוס 
כ- 6 חודשים, 1,550,000. 

_____________________________________________)05-05(תיווך, 052-5222690

 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, 

גמיש. "בית טוב"
054-8436035)05-05(_____________________________________________

 בשחל בבניין חדש, 
פנטהאוז 6 חד' מפואר, כניסה 

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

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 7 
חד' נדירה, 215 מ"ר במפלס 
אחד, 4,000,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!! ברבנו-תם, 
פנטהאוז 5 חדרים + 
מרפסות 4 כ"א + גג 
צמוד - בטאבו, ק"ד 
+ מעלית עד הבית 
- חניה, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות! 
בהזדמנות! ברוזובסקי, 5 

חד', משופצת, מרפסת 
שמש, מחסן, 120 מ"ר, 
2,460,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

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

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

_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)05-05(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■מעולה לנכה ולמבוגרים, 
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 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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 100 

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(_____________________________________________

■ 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

■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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 דירה חדשה ומשופצת 
שמחולקת ל- 2 דירות 
המכניסה 7,000 ש"ח 

)2511(. "אלעד נכסים" 
03-9088872)05-05(_____________________________________________

 במיקם מבוקש מאוד, 
3 חד' + גג בטאבו לבניה 

של 70 מ', רק 1,370 
ש"ח )2656(. "אלעד 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-9088872



ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

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

■ 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(_____________________________________________

גבעת שמואל

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

דימונה

+5 חדרים

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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בפ"כ, הרצל - השניים, 
ק"ב, 2.5 חד',ללא תיווך, 
משופצת, חזית, סוכה, 

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

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, 
למרכז העיר ולמרכז 

המסחרי 117 מ' 
משופצים עם מחסן 

וחניה, ק"7 2,200,000  
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל כחמישה 
חד', 110 מ"ר, יפה, מושקעת, 

חניה, מחסן, לל"ת,
_____________________________________________)05-06ל(052-7673723

 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. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך, 
מרכז, 4 חד' + מרפסת 
סוכה 15 מ"ר, 105 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 דירת 4 חד' + יח' דיור 
+ משרד, סה"כ 140 מ"ר 

בבירנבוים/עוזיאל, ק"ב, 
מעלית, נוף, משופץ,

052-7691732)05-08(_____________________________________________

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

מ- 1,850,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)05-05(_____________________________________________

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

חניה, 2,000,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 באזור דונודלו, כ- 4, 
מושקעת, ק"א, חזית + 

מרפסת גדולה, 1,950,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)05-05(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)05-05(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בבניה מתקדמת, דירות 

4 חדרים מפוארות, 
1,600,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 ביצחק ניסים! 4.5 
חדרים, ק"א, שלושה 

כ"א + מעלית + חזית 
+ אופציה ממשית, 

MS .2,000,000 נדל"ן, 
,053-3134258
054-8541118)05-05(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 4 חד', חדשה, 
100 מ"ר + מרפסת ענקית, 

קומה נוחה, חזית, הזדמנות!! 
)מזומן(. נדלן הקריה,

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

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

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

,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בדנגור קרוב 
להמכבים, דופלקס 

מפואר, 4 חד' + מרפסת 
30 מ"ר + סוכה. 'אפיקי-

נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדול 

הוחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בטאבו, קומה 
ד' בניין מפואר ברבנו אשר, 
מרווחת עם תכנון אדריכלי, 
מושקעת, נוף מהמם לים 

ולמגדלים + מעלית + חניה, 
2,050,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בהדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. חמד 
נכסים,

053-3357316)05-05(_____________________________________________

 בבן עזאי, 4 חד', 
מתוכם 2 קטנים + 2 יח' 

מושכרות + מפרסת, 
2,400,000 ש"ח. התיווך 

החרדי,
058-6151555)05-08(_____________________________________________

 בגבעת רוקח בבניה 
מתקדמת, דירה אחרונה 

בפרוייקט 4 חדרים, 
גדולה + מרפסות 

שמש, אפשרות להפוך 
ל- 5 חדרים בקלות, רק 

ב- 1,750,000 ש"ח. להב 
נכסים,

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בבנייה מתקדמת 
בשלוש השעות בבניין 

יוקרתי ומפואר, 2 דירות 
אחרונות, כ- 105 מ"ר, 

רק ב- 1,550,000 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)05-05(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בעוזיאל בבניין חדש, 
3 חדרים, כ- 80 מ"ר 

במצב מצוין, ק"ד, 
מעלית, 1,520,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חד' + 50 
מ"ר רצפה מוכנה להרחבה. 

_____________________________________________)05-05("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 באברבנאל, 3.5 חד', 
משופצת + סוכה, 1,300,000 
כולל התיווך!!! מיקום מרכזי 
_____________________________________________)05-05("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 בבירנבוים, 3.5 חד', 103 
מ"ר, מחולקת ל- 3.5 חד', 
70 מ"ר + יחידה 33 מ"ר 
מושכרות ב- 6,700 ש"ח, 

משופצת מהיסוד, חזית, ק"ק, 
מוגבהת, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור גבעת רוקח, 3 
חד', 66 מ"ר, ק"ד + מעלית 

,מצב חדש, 1,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 ביהודה הנשיא, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ב, אחרונה, א.בגג בטון + 

רשיון לבניה 3 כ"א, 1,900,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

מהיסוד. "נדל"ן כהלכה"
_____________________________________________)05-05(055-66-88-111, דוד

 בסוקולוב, 3ח', 70 מ"ר, 
מרווחת, ק"ג, חזית, משופצת, 

1,475,000 ש"ח.
"נדל"ן כהלכה"
050-414-1926)05-05(_____________________________________________

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

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 ברב קוק, דירת 
3.5 חדרים, משופצת, 
גדולה, חזית, קומה 1, 
1,595,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 בטבריה, 3 חדרים, 
קומה 2, גדולה, 

1,520,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' + 
אופציה ענקית )שכנים בנו(, 

1,400,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)05-05(_____________________________________________

 גניחובסקי, 3 חד' + 
חדר סוכה, כ- 77 מ"ר, רק 

1,375,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 75 
מ"ר, משופצת, קומה נוחה, 
חזית, רק 1,355,000 ש"ח, 

סופי!! נדלן הקריה,
054-8472222)05-05(_____________________________________________

 בבניה, 3 חד', כ- 80 מ"ר, 
1,400,000 ש"ח. נדלן הקריה, 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3 חד', מחולקת 
ל- 2, 70 מ"ר ביחד, ק"ק, 
1,600,000, בלעדי תיווך 

_____________________________________________)05-05(עוצמה, 052-7654346

 ביהושע, 3 חדרים, 86 
מ"ר, ק"ג, נוף, 1,570,000 

ש"ח. "בית טוב"
054-8436035)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)05-05(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 
בניה ל- 45 מ"ר. 'אפיקי-

נדלן-בועז' 
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה לבניה בצד ובגג, 
.1,290,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 3 
חד', מושקעת, אופציות 

גדולות בגג ובצד.
'אפיקי-נדלן-בועז'

053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, מרווחת, 
3.5 חדרים, ק"ג, בנין חרדי 

בהזדמנות בי.א נדל"ן,
054-8462882)05-05(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בתחילת בנייה בגולומב, 
דירת-נכה, 3 חד' + גינה 
גדולה, 1,600,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

מ"ר, 1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד' 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד + 15 מטר 
סוכה, 1,370,000. תיווך 

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב, 054-5500263

 בגניחובסקי מציאה! 
דירת 3.5 חד' מדהימה, 
אופציה ענקית לבניית 

יחידת דיור + מקום 
לסוכה. "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(בועז" 052-3500040

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה, 80 מ"ר, 

מסודרת, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, 1,520,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבניין חדש, 3 חדרים, 
מושקעת מאוד, חזית, 

76 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ יחידת-דיור, כ- 30 מ"ר, 

חדשה, מושכרת, ב- 
)2,400ש"ח(, 1,690,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
מחולקת, כ- 75 מ"ר, 

מכניסה כ- 5,500 ש"ח 
נטו + יציאה לגינה + 
היתרי בנייה 23 מ"ר, 

ב- 1,395,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 050-4177750

 חייבת להימכר!! 
בקריית-הרצוג, 3.5 חדרים, 

ק"א, 3 כ"א, כ- 75 מ"ר 
+ אופציה כ- 65 מ"ר, 

052-5222690 .1,370,000)05-05(_____________________________________________

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

1,250,000 ש"ח. "בית טוב"
054-8436035)05-05(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3 חד', 
משופצת ויפה, חזיתית, ק"א, 

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בהשלושה, 3.5 חד' 
יפה + מעלית, בניין חדיש, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בדב הוז, 2.5 חד', ק"ג 
ואחרונה משופצת קומפלט, 
40 מ"ר, 1,130,000, בלעדי 
_____________________________________________)05-05(תיווך עוצמה, 052-7654346

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

_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8483810

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

1,220,000 ש"ח. "אלמוג 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8483810

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,230,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 2.5 
חד', ק"ג, מפוארת, 

אופציה יפה בגג.
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 באבוחצירא, 2.5 
חד', ק"ק + חצר, מיידי, 

מפתחות במשרד, 
.1,200,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בפ"כ, 
קומה ב' + אופצייה קיימת 
ל- 2 חדרים, אזור מתחרד, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד' בר"ע, 
עורפית לא משופצת, קומה 4, 
כ- 60 מ"ר, 1,200,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בסמטת-רחל, 2 חד', 
70 מ"ר, ק"ק, חזית 

פתוחה.
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

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

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

1,320,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 2.5 
חד', 50 מ"ר, ק"א, 

משופצת, 1,350,000 ש"ח. 
*בגרשטנקורן, 2.5 חד', 60 

מ"ר, ק"ב, 1,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

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

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

 ,050-5750880
_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 חד' 
+ הול 60 מ"ר, ק' ב' ואחרונה, 
חזית, 1,140,000 ש"ח, גמיש. 

,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 בפלמ"ח, 2.5 חד', קומה 
ב' ואחרונה, כ- 60 מ"ר, 
1,230,000. נדלן הקריה, 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בדב הוז, 2.5 חד', 65 
מ"ר, דירה מושקעת, 

אפשרות בניה בגג, 
2,350,000 ש"ח. אפיקי 
_____________________________________________)05-05(נדלן בועז, 052-3500040

 בטבריה, 2.5 חדרים 
+ מרפסות, ק"ב, 
כ- 70 מ"ר, חזית, 
מיידי, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 96, חדר 
וחצי, משופצת, ק"ק, 

מפרטי, 870,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-08(לל"ת, 052-3340689

 מציאה החודש - דירת 2 
חדרים שהפכו ל- 3, משופצת 

רק 295,000 ש"ח. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, ענקית 
בקומה ב', מחיר מציאה, 
רק 425,000 ש"ח. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

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

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

050-4199643)05-05(_____________________________________________

 בדימונה, 3 חד', 
משופץ, מרוהטת וממוזג, 
מושכרת ב- 1,700 לשנה, 
ב- 360 אלף. תיווך ברכת-

_____________________________________________)05-05(הבית, 050-4199643

 בדימונה, 3.5 חד', 
ק"ק, 100 מ"ר ליד 

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

050-4199643)05-05(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, משופצת 
ויפה, 380,000 ש"ח. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

 להשקעה בבן-צבי, דירת-
גן, 3חד', משופצת, 600,000 

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)05-05()תיווך הכהנים(

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 
_____________________________________________)05-05(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

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

_____________________________________________)05-05()תיווך הכהנים(

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

ומעלית, 600,000 ש"ח. יוסף, 
_____________________________________________)05-05(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

קיים(, 500,000 ש"ח. אליהו, 
_____________________________________________)05-05(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

אופציה 680,000 ש"ח. יוסף, 
_____________________________________________)05-05(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 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

 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(_____________________________________________

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

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)05-05(_____________________________________________

 מציאה! בקרית שמואל, 
4 חד', ק"ג, 570,000 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(053-4102331

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

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05("רימקס" 050-2442446

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

ללא מעלית, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05("רימקס" 050-2442446

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

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05("רימקס" 050-2442446

ירוחם
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, משופצת 
ויפה ברחוב החרדי )ההגנה(, 

במחיר מציאה. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, משופצת 
ויפה, רק 358,000 ש"ח. 

משה, 054-3255667. אבני 
_____________________________________________)05-05(דרך, 08-6901033

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 

 

 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

לפרסום
03-6162228

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

2-2.5 חדרים

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

פנטהאוזים ודירות גן

ירושלים

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

פתח תקווה

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

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

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

 בהזדמנות בעין 
שמש, 4 חד', 140 מ"ר, 

חניה בטאבו, מרפסת 
+ מרפסת שמש, 

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

 בשיכון ה', יחידת דיור 
משופצת ריהוט חלקי 

כולל ארנונה, 2,300 
ש"ח, מיידי,

050-8620450)03-06(_____________________________________________

 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

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

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

_____________________________________________)03-05ל(052-3267692

פנטהאוזים ודירות גן

צפת
 בשכונת מנחם בגין, 
דירה מושקעת ברמה 

גבוהה, 5 חד' + יח' דיור, 
נוף מדהים.

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

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

 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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

2-2.5 חדרים
 דירת 2 חדרים, בבניין 

מעבר שיפוץ כללי, רק 
320,000 ש"ח. משה, 

054-3255667. אבני דרך, 
08-6901033)05-05(_____________________________________________

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

סבירים! תיווך משה, 
,054-9388085
077-4003009)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר שמואל 
)צמוד לירושלים( וילה 

מושקעת 10 חד', 450 מ"ר 
בוני 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)05-05(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גבוהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

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

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

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 050-9051355

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

גישה נוחה, כ"פ, חצר פרטית, 
2,520,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 050-9051355

 בגבעת זאב, באזור 
מבוקש, דו משפחתי 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)05-05(_____________________________________________

 בגבעת זאב דרום מיידי! 
10 חד', כולל 2 יח' דיור ואופצ' 
לשלישית, גינה 200 מ"ר לנוף 

פתוח, חניה ענקית במחיר 
שאסור לפרסם! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 שמעון הצדיק פ.חותם 
דופלקס 175 מ"ר מחולק 
ומושכר חייבת להימכר! 

תיווך מא"ש,
058-3282555)05-05(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירה בארזי הבירה, 

140 מטר, דו מפלסי, 5 
חדרים + יחידת הורים + 
גינה + חצר 30 מטר + 
מחסן 15 מטר, מרווחת 

ונוחה, מיקום מצויין, 
4,200,000 גמיש,

052-7118508)05-05(_____________________________________________

 Apartment in Arzei 
 Habira, 140 meters,

 duplex, 5 rooms +
 parents unit + garden

 + 30 meter yard +
 15 meter storage

 room, spacious and
 comfortable, great

 location, 4,200,000,
flexible, 052-7118508)05-05(_____________________________________________

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

משופצת, 3 כיוונים, ק"ב, ע"י 
משכן-שרגא! 1,940,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 050-9051355

 מיידי! בגבעת זאב, קוטג', 
אבן! 6 חד', ענק + פ"א, חצר 
גדולה ומרפסת סוכה 60 מ"ר 
לנוף, חניה מקורה ומחסן 14 
מ"ר למשרד, במחיר מפתיע! 

תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

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

amitay@pefectpro.co.il)05-05(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
אבן! פנטהאוז במחיר דירה! 
5 חד', מרווחת + מרפסות 

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

תישקל!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 אין מחיר כזה! גבעת 
זאב, במתחרדת, דירת גן, 
5 חד' + חדר אוכל, מחסן 

וגינה, 80 מ"ר, קרוב לכל דבר, 
מיידית! אסור לפספס!!! תיווך 

מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 בית ישראל - מיקום 
מעולה, 4 חדרים, 

משופצת, 3 מרפסות, 
רציניים למכור! תיווך 
_____________________________________________)05-05(מא"ש, 058-3282555

 ברמות א': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 
מ"ר, ק"ב, 3 כיווני אוויר, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

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

מעשית עלוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן, 4 חד' + גינה 
חצר היקפית + יחידת דיור 2.5 

חד', ק"ק, בבניין קטן, מרכזי 
ושקט, גישה נוחה, במחיר 

קטן!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 גבעת זאב, במתחרדת! 
בבניין מרכזי ושקט, 4 חד' 

+ חדר אוכל, מרווחת, ק"א, 
משופצת, כולל הסקה 

ושטופת שמש, במציאה!!! 
תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 3 חד' בדוב בר יקר 
)נווה יעקב(, ק"ג + 

אפשרות הרחבה בגג. 
תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)05-05(_____________________________________________

 בקטמון הישנה, 4 כיווני 
אוויר! בבית ערבי דו קמתי, 3 
חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 495 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה בשיעור 75%, 

המבנה כלול בתוכנית תמ"א 
38. תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 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,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 להשקעה, מיקום מעולה, 
ק"ב מתוך 2, מושכרת 

ב- 2,000 ש"ח, רק 610,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)05-05(_____________________________________________

 להשקעה, ק"ד, 112 מ"ר 
)ניתנת לחלוקה(, מושכרת 

ב- 2,000 ש"ח, רק 560,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)05-05(_____________________________________________

 להשקעה - מציאה 
גדולה - חייבת להמכר, קומה 
שלישית, .35 חד', משוכרת 
1,800 ש"ח לזוג חרדי, רק 
590,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)05-05(הצבי, 052-5253470

 להשקעה, קרובה 
לקהילה, ק"ב, 2 חד', מושכרת 

ב- 1,650 ש"ח, רק 485,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות!! בלעדי, 
במרכז, מחולקת ל- 2, 

משופצת, 90 מ"ר, 
1,150,000. מ.כהן 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

 בעצמאות פנטהאוז, 5 
חדרים, משופצת + מרפסת 
70 מ"ר מהסלון + אופציה. 
_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

03-9301122)05-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)05-05(סכסון, 03-9301122

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

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)05-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)05-05(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות ב"גליצנשטיין" 
)כפר גנים ב'(, 4.5 חד' 

מרווחים, 120 מטר, משופצת 
+ מעלית וחניה, פנוי לכניסה 

מיידית, 1,870,000 ש"ח. "בית 
ישראל" - ישראל ריינהולד יועץ 

_____________________________________________)05-05(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 לב האיזור החרדי!! 
סמילונסקי היוקרתי, 3 ח', 

ק"ב, מיידית!! רק 1,160,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד/גן הנשיא, 3 
ח' גדולה, כ- 80 מ"ר, ק"א, 
משופצת, 1,270,000 ש"ח, 

050-4811122)05-05(_____________________________________________

 פרישמן, 3.5 גדולה, ק.1, 
1,330,000 ש"ח,

050-3528252)05-05(_____________________________________________

 בפנקס פינת התשעים 
ושלוש, ק"ג ללא מעלית, 

גג ענק, פינוי מיידי,
_____________________________________________)05-06ל(052-6420120

 "בטרומפלדור" באזור 
החרדי, 3 חד' מרווחים, סלון 
גדול, משופצת, 1,420,000 

ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)05-05(_____________________________________________

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

054-2000089)04-06(_____________________________________________

 ברב הלר המתחרד! 2 
+ חצי, ק"א, חזית, מסודרת 
ויפה, רק 1,170,000 ש"ח, 

050-4811122)05-05(_____________________________________________

 ביוספטל! 2 + חצי, 
משופת מן היסוד! מיידית!! 

רק 860,000 ש"ח,
050-4811122)05-05(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חד', מצויינת, 

אופציה ממשית לבניה, 
מצויינת להשקעה!

050-6925400)05-05(_____________________________________________

 מציאה בדוד אלעזר, 
דירת 3 חד', קומה נוחה, רק 
485,000 ש"ח. נמימי נדל"ן, 

050-3664122)05-05(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

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

_____________________________________________)05-05(חרדית(, 054-8541118

 בלעדית! בבן שטח! 2 
חדרים, ענקית ומפוארת + 

מרפסת 50 מ"ר לנוף פתוח! 
מיידית! "תיווך קזן"

058-3254090, רחלי.
_____________________________________________)05-05(054-8420522, דבורי

אלעד

 להשכרה טריפלקס 
בחברון 6 חדרים, 3 
מפלסים, משופצת, 

5,800 ש"ח, מיידי. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 מגוון ענק של דירות 
להשכרה בכל העיר במחירים 

מעולים בי.א נדל"ן,
054-8475577)05-05(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)05-05(_____________________________________________

 דירות להשכרה 2/3/4 
חד' בשח"ל, חדשות ויפות, 

לרציניים בלבד. לא למתווכים! 
_____________________________________________)05-08(מיידי 052-5222670

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 053-3357316

■ 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(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס, 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)05-05(_____________________________________________

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

,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 בקובלסקי 9, 3 חדרים, 
משופצת + מזגנים, 3,500 

_____________________________________________)05-06ל(ש"ח, 052-7167969

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

חזית, 4 כ"א, ק"ב, מיידי, 
4,500 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 כחדשה! 2 חד' בנורוק, 
מרוהטת קומפלט, ק"ב, 

דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ 
ללא ילדים, 2,700 ש"ח,

054-8425580)05-05(_____________________________________________

 באברבנאל, 2.5 חד', 
45 מ"ר, ק' א', 2,850 ש"ח. 

,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 יחידה חדשה, 2 חד', 
25 מ"ר, ק"5, מרוהטת 

קומפלט, כולל חדר שינה 
ומוצרי חשמל קומפלט, 
דוד"ש, לזוג צעיר ברחוב 

בית-יוסף בשיכון ה', 
3,000 ש"ח, גמיש,

058-3258284)05-08(_____________________________________________

 בא.ויז'ניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה, יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 בלעדי!! באפשטיין, 2 
חדרים, ענקית, 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 3,400 

ש"ח, כ' מיידית. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בא.ויזניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 2 חד' חדשה, מרווחת 
מפוארת, מרוהטת וממוזגת, 

במרכז, 40 מ"ר + סוכה, 
_____________________________________________)05-06ל(052-7152283

2 חד', חדשה כ- 30 מ"ר, 
ברחוב האדמור מקוצק 47, 

מרוהטת, ללא מכונת כביסה.
_____________________________________________)05-08ל(054-3333802

1-1.5 חדרים
 באברבנאל, יח"ד מרוהטת 

וממוזגת, 2,700 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)05-07ל(052-2578770

 יח"ד יפיפיה, 43 מ"ר, ללא 
ריהוט, במרום שיר, קומה 7, 

2,600 ש"ח, מיידי!
050-5961147)05-08(_____________________________________________

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

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

053-3357316)05-05(_____________________________________________

 בגילה )שבו(, 3 חדרים, 
מוארת, כיוונים טובים, קומה 

ג' )לא אחרונה(, מיידית. "תיווך 
דירה לי" - )אלי(,

050-8226337)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 5 חד', ק"ד + 
מעלית, חניה, גג פרטי, מיידי, 

050-5281626)05-08(_____________________________________________

 )ללא תיווך(, ביוספטל! 
3ח', ק"ג, מסודרת וממוזגת 

+ דוד"ש - מיידית!! רק 2,600 
_____________________________________________)05-05(ש"ח, 052-3705988

 בלפור, 2 חד', ענקית, 
ק.3, 2,750 ש"ח,

050-3528252)05-05(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בעמישב, 
דירה 2.5 חד', מסודרת צמוד 
לגני הדר, אפשרי מרוהטת, 

_____________________________________________)05-05(מיידי! 050-6925400

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)05-06ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)05-06ח(ובסביבתה, 052-7396092

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

_____________________________________________)05-06ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

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

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

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר שבע 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 

יח' בקרבת אוניברסיטת 
בן-גוריון, מושכרת ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן, החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט. שמאון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)05-05(_____________________________________________

 בב.שבע בשכונת ו' 
החשה, 3 חד', ק"א, מושכרת, 

משופצת, מחיר בהזדמנות! 
_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, 4 חד', מתאימה 
לחלוקה ל- 3 יח"ד, בשכונת ו' 
החדשה, ברח' יותם, 100 מ"ר, 

3 כ"א, יכולה להניב תשואה 
_____________________________________________)05-05(גבוהה! תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, 4 חד', 
קרקע + גינה גדולה )צמוד 

לאוניברסיטה(, מתאימה 
לחלוקה, מחיר הזדמנותי! 

_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, בבר גיורא, 
ליד האוניברסיטה, 4 חד', 
משופצת, ק"א, מתאימה 

להשקעה, מחיר הזדמנותי! 
_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2388654

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

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

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)05-05(_____________________________________________

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

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

050-2442446)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

 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)05-05(_____________________________________________

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

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

050-2229247)05-05(_____________________________________________

 בשיא המרכז, חנות 
מושקעת, 40 מ"ר + גלריה. 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור עזרא להשכרה 
מרתף 500 מ"ר. "אפיק 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 90 מ"ר לכל 

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
9,000 ש"ח. 077-2050410,

 ,050-5750880
_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 

מטרה, 4,000 ש"ח.
,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 ברבי עקיבא, למכירה 
חנות 25 מטר במיקום מרכזי. 

_____________________________________________)05-05(אדי נדלן, 054-8493483

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו בבני-ברק 

במיקום מצויין, חנות 
חזיתית, כ- 300 מ"ר, 

מיידי! ב- 25,000 ש"ח, 
גמיש. להב נכסים,

050-4177750)05-05(_____________________________________________

מבנים

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

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

 מציאה, להשכרה 
חנות ברח' ר' עקיבא 

קרוב לרח' השומר, 18 
מ', מתאים לכל מטרה, 

מידית, 2,500 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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

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(_____________________________________________

מגרשים

 בנתניה - מגרש קו ראשון 
לים, 3 מגדלים, 150 דירות 
יוקרה, 190 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-3646632

 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(_____________________________________________

 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

■ 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(_____________________________________________

מרצדס

סובארו

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(לחודש, 052-7667000

 להשכרה באלעד, ביונתן 
בן עוזיאל, מחסן 12 מ"ר, 

קומת כניסה מיועד לאחסנה, 
054-3976211)05-05(_____________________________________________

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-5/18(_____________________________________________

 "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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

 יבואן כל סוגי הרכבים 
כולל משאיות, החל מ: 

100,000 ש"ח, וכן דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות + נסיון 

שנתיים בתחום
yaronlav35@gmial.com

054-5663798)05-05(_____________________________________________

 גיפ' מרצדס קופה 
2016 דיזל לבן עם 

התוספות GLE, הכי 
יוקרתי! 510,000 ש"ח, 

058-5822238)05-08(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור, מסודר + 
_____________________________________________)05-05(טסט, 054-8402332

קיה
 קאיה קרניבל 2011 

דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 
שמורה  במצב מעולה, 

_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

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

052-7182930)04-07(_____________________________________________

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(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

ביטוח לאומי

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(_____________________________________________

 עדיין משלם ביטוח 
לאומי?! התנדבו לשעה 

לארגון חסד באזורכם, 
ונשלח בעבורכם שעת 
התנדבות ואת הביטוח 
_____________________________________________)05-08ל(הלאומי, 073-2404925

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-04/17(שעות. 077-40-900-70

 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

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

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 

■ 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

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

 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(

 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(_____________________________________________

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

שידוכים

 מודם סטיק כחדש, פתוח 
לכל החברות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-06ח(050-4171813

  שואב אבק לשטיחים, 
מעולה!! 150 ש"ח,

054-8527470)03-06(_____________________________________________

 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, 
072-2391111)04-07(_____________________________________________

 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

 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

 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

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-31(_____________________________________________

 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

 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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 054-9776977  רכב 7 מקומות לאברכים 

בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 
גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 

_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

 נמצא נגן סנדיסק קליפ 
לפני כשבועיים בב"ב, -052

_____________________________________________)05-06ח(7165091, 03-6195622

 נמצא כרטיס מצלמה 32 
GB חברת פיליפס בפארק גני 

יהושע תל-אביב,
_____________________________________________)05-06ח(054-8460840

 נמצא טיולון מקלרן 
בתחילת החורף במרכז בני-

_____________________________________________)05-06ח(ברק, 053-3160290

 בחנוכה נשכח מעיל צמר 
שחור לגבר - ח' קארה באגד 

מנווה יעקב לב"ב,
_____________________________________________)05-06ח(052-7648831

מנקים חורף!!!

50 3 ב-
פיג'מות, 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& &

 דרושה קסדה בטל': 
_____________________________________________)05-06ח(054-8423405

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7938941

 מעוניין בחוברות הזוהר 
מתוק מדבש הצבעוניות, 

_____________________________________________)05-06ח(במצב חדש, 054-5699552

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)05-06ח(054-7938941

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)05-06ח(טורפים, 055-6777117

 מעוניין בתרומה, טוסטר 
אובן במצב מצוין,

_____________________________________________)05-06ח(050-4160457

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)05-06ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)05-06ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)05-06ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7396092

 לבחור מתמיד, ביישן 
מישיבה בירושלים, דרוש ביגוד 

מינימלי דחוף. הסבתא,
_____________________________________________)05-06ח(052-8246972

 למשפחת אברך 
דרוש ארון בגדים 6 דלתות 

_____________________________________________)05-06ח(בירושלים, 050-4147996

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

_____________________________________________)05-06ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)05-06ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)05-06ח(055-6777117

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)05-06ח(050-6651365

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7653753

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)05-06ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי, תמורת מזומן 

_____________________________________________)05-06ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)05-06ח(בשווה ערך, 054-9985503

 סימילאק/מטרנה 
למשפחת אברך, אפשר גם 

_____________________________________________)05-06ח(דוגמיות, 053-3141470

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/מיטת תינוק בירושלים, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3141470

 מטרנה שלב 2/3 בעד 
_____________________________________________)05-06ח(שלב 1, 052-7102636

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)05-06ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)05-06ח(054-7432035

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך )פוג'י-יפן(, 80 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3463482

 ,HP מחשב מיני נייד 
ווינדוס 7, מערכת הפעלה 

ואופיס באנגלית, בלי בטריה, 
מקצועי, מובנה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7134988

 מקפיא אלקטה ששה 
תאים, נראה חדש ובמצב 

מצויין,  500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(נייד: 055-6688672

 מדיח כלים בוש על השיש 
במצב טוב, צבע אפור, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-9307308

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 XL500 מקרר לבן, אמקור 
ליטר במצב מצוין ושמור, 

פתיחה שמאלית, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4129600

 תנור אפיה בלרס, דגם 
שביט מהדרים, שתי תאים + 

כיריים, שמור ועובד מצוין, 450 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-4129600

 מחשב נייד קטן במצב 
חדש, 450 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(058-6263030

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)05-06ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מחשב נייד שנתי 2006, 
וינדוס ויסטה מקורי כולל 
אופיס, עובד רק בחשמל 

וסריטה במסך, לא מפריע 
לשימוש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8411815

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8474176

 מקרנצ'יק של מלכות 
ווקסברגר, השתמשו רק פעם 
אחת! + 2 סרטונים, רק 280 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-8741992

 אורגן קומותיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8487627

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, תוצ"ח, 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-8487627

 גיים בוי, 211 משחקים, 
חדש בקופסא, 85 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח()אלעד(, 052-7639345

LG2  למכירה במצב טוב, 
500 ש"ח אזור רמת-גן,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 בידורים + שתי מקרופונים 
אלחוטיים חדשים במצב חדש 

להפעלות או קריוקי, 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-7317883

 טאבלט של נקסוס כחדש, 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 054-7317883

 מחשב נייד של דייל, 
במצב טוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 2 מדפסות HP כולל: 
פקס, צילום, הדפסה, סריקה, 

כחדשות, 360 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(050-5343924

 A590 - 8.0 מצלמה קנון 
פיקס - 4X זום, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4147729

 שואב אבק - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4147729

 מצלמת קנון מצוינת 
חדשה, 440 ש"ח )במקום 

_____________________________________________)05-06ח(550(, 052-7150738

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6651365

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרום חכם לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 052-4831449

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 ראוטר כחדש, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4171813

 LCD בהזדמנות טלוויזיה 
טושיבה 37" במצב מצויין, 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 053-3346080

 מחשב נייח ליבה כפולה 
+ 7 ווינדוס + תוכנות במצב 

מצוין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(053-3346080

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8453370

 מחשב נייח מצוין לאחר 
התקנה מחדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7663437

 מסך מחשב 19 אינץ' מאג 
שטוח, 250 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(050-7463631

 מיקרופון חיצוני למחשב, 
_____________________________________________)05-06ח(חדש, 40 ש"ח, 050-7463631

 מכונת קוסטרוקטה 7 
ק"ג במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-4181737

 כרטיס זיכרון מיקרו של 
סאנדיסק, 64 ג'יגה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116860

 מכשיר "מילונית" עברי-
אנגלי-צרפתי כמו חדש, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 054-8056051

 רמקול כולל מגבר, 500, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4128920

 + 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

ריהוט
 מציאה, למכירה 2 ארונות 
איכותיים כחדשים, מזנון גדול 

מעשה אומנות + שולחן 
מחשב, 2,400 ש"ח, טל': 

03-6736961 ,050-5829142)05-06(_____________________________________________

 ספה 2 מושבים, מודולרית, 
290 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 שולחן אוכל נפתח 
למטבח + 4 כסאות עץ טבעי, 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 050-7463631

 שידה לטלוויזיה + לממיר 
+ DVD + עץ טבעי, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-7463631

 כרית ספה/שינה/נוי 
ענקית כולל ציפה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-7463631

 ספה 3 מושבים, נוחה 
במיוחד, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8432614

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)05-06ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 בב"ב ספה דו מושבית 
כחדשה, 400 ש"ח. שולחן 
סלוני נמוך 80/80 עץ מלא 
משטח זכוכית כחדש, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 054-4347436

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)05-06ח(02-6522251, 052-3805386

 ספה דו מושבית, מצוינת, 
_____________________________________________)05-06ח(280 ש"ח, 054-8423031

 ארון 2 דלתות, מצב טוב, 
צבע שמנת, 300 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 2 ספריות קטנות, 150 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-8423031

 שולחן מתקפל, מצב 
חדש, 120 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 3 כסאות פלסטיק עם 
_____________________________________________)05-06ח(ידיות, 75 ש"ח, 054-8423031

 שולחן לכתיבה סת"ם 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4143278

 למסירה בחינם ברמת 
אהרון, 8 כסאות סלון 

מרופדים, חומים,
_____________________________________________)05-06ח(058-3244018

 למסירה ספת עור בצבע 
_____________________________________________)05-06ח(חום, 3 מושבים, 03-6180473

 ,)1.80X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3463482

 ספה 3 מושבים דמוי עור 
בצבע חום, 300 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-2525584

 שולחן + כסאות מעץ לגן, 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח, טל': 052-7171607

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)05-06ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סופרים ינאי במצב 
מצויין, רק 300, לפרטים: 

_____________________________________________)05-06ח(050-6269000

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7633316

 מזרון יחיד אורטופדי, 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח כולל הובלה

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום, יד 2 עם מגירה, 180 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד יד 2, צבע 
בהיר, בד קטיפה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספת עור צבע חום, 3 
מושבים, אורטופדית, 350 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)05-06ח(050-5737813

 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
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כללי

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

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(_____________________________________________

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)02-05(_____________________________________________

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

 למה להישאר בבית 
בגלל מדרגות? מעלוני 
מדרגות ניידים, חדשים 
ומשומשים + אחריות, 

מגיעים עם הדרכה 
וליווי מקצועי, לפרטים 

_____________________________________________)03-06(והזמנות, 052-7694114

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפת, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 סיגריות מלברו לייט/
אדום, 250 ש"ח, לפקט, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7603909

 תרנגולים בלדים לכפרות, 
ללומדי שחיטה וכל מטרה, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח כ"א, 08-9765927

 כלוב גדול לחיות קטנות - 
50 ש"ח, כלוב קטן + אביזרים 

_____________________________________________)03-04ח(- 100 ש"ח, 03-9307308

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7154392

 בלון סודה-קלאב גדול, ריק 
למסירה תמורת בלון קטן, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, טל': 050-4102083

 קולב עץ עומד בעל שלוש 
רגליים, שישה מתלים בחלקו 

העליון, 80 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(050-6618109

 poeme בושם פואם 
יוקרתי מבית לנקום, חדש 
באריזה סגורה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-9784433

 3 תוכונים, רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח()ללא כלוב(, 054-8442627

 גל-גל לאופני הילוכים, 24, 
_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח, 054-8491154

 נדנדה לתינוקות, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב חדש, 054-8423031

 קליקס - כמות גדולה, 90 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 לגו - כמות גדולה, 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 פוך זוגי חדש - 60 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 ויטרינה יוקרתית לכלי 
כסף במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8439407

 תיק לפאה, ראש נמוך 
+ ראש פאה, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(פלאפון: 052-7148005 )ב"ב(

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)03-04ח(03-9074725

 שמלת תחרה אפרסק 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8460621

 ברה"ע מזון מיוחד לכלב 
וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7966786

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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח.
_____________________________________________)03-04ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(03-9074725, 054-8412903

 שמלת ערב יפיפיה, מידה 
38-40 בצבע סגלגל, 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 03-6180473  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

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

 דרושה סייעת לגן 
בתל-אביב, שכר מתגמל 

)הסעה מקריית-הרצוג בב"ב(, 
_____________________________________________)05-06(לפרטים: 052-5456295

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנה"ח, ותק 3 שנים 

לפחות, קו"ח למייל:
dani@adanei-hakesef.

co.il)05-08(_____________________________________________

 עובדת למשק-בית + 
המלצות, פעמים בשבוע 

_____________________________________________)05-06(בגבעת-שמואל, 03-6180338

 דרושים/ות פקיד/ת 
ליבואנית רכב, 7,000 לחודש. 
*חשב/ת שכר ומנה"ח שכר 

התחלתי, 7,000 ש"ח. *נהגת 
לענייני חסד לפעמיים בשבוע, 

50 ש"ח לשעה. *מזכיר/ת 
גבייה למשרד יוקרתי, 7,000 

ש"ח. *פקיד/ה לשיחות 
נכנסות, 7,000 ש"ח. *סוקרי 

שטח לפרוייקט ממשלתי גדול, 
10,000 ש"ח לחודש. *מזכירה 
למשרד עו"ד יוקרתי, 38 ש"ח 
לשעה, לצפייה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il, גלאט 

_____________________________________________)05-05(ג'ובס, 073-70-55-666

 לחברה למימוש זכויות, 
דרושה מתאמת פגישות 

ברמת-גן, 9:00-15:00, טל': 
050-2436777)05-06(_____________________________________________

 לחברה בניה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, 4 שעות 

ביום, לא נדרש נסיון, 37 ש"ח 
לשעה. *לאיש עסקים עוזר/ת 

אישי לעבודה מהבית, שעה 
וחצי ביום. קריירה,

072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 נהג ב' באיזור ב"ב לעבודה 
ל- 6 שעות ביום, שכר הולם + 

רכב צמוד. קריירה,
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 למשרד בירושלים פקיד/ה 
לעבודה משרדית בשעות 

הבוקר, 7,000 ש"ח. *משגיח 
כשרות בירושלים לשעות 

הבוקר, שכר הולם. קריירה, 
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 אנשי מכירות לשיחות 
נכנסות, דינמים, לא נדרש 

נסיון, קו"ח למייל:
ak0527619618@gmail.

_____________________________________________)05-06ל(com, או לפקס: 03-5704531

 לחברת שיווק דיגטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, מוסר 

עבודה גבוה - חובה
,050-9630852

,hr@dplus.co.il)05-08(_____________________________________________

 למספרה בב"ב, דרוש 
ספר  ועוזר ספר,

_____________________________________________)04-07ל(054-7855585

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)05-05(ש"ח לשעה, 054-3607420

 מיידי!!! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
ומסורה, שכר טוב!

_____________________________________________)05-08(052-3651355, חנה

 למעון בגבעת שמואל 
באוירה חמה וביתית, דרושות 

מטפלות לחלקית ומלאה, 
שכר נאה למתאימות!

052-6471287)05-06(_____________________________________________

 למשרד נדל"ן 
במתחם ב.ס.ר )בב"ב(, 
דרושה מזכירה, שליטה 

במחשבים. קו"ח:
office@israelshaked.

com
_____________________________________________)05-08(פקס: 03-7731110

 למתפרה בבני-ברק, 
דרוש/ה תופר/ת + נסיון 

בתפירת שמלות לפי הזמנה, 
אפשרות לשעות גמישות, 

_____________________________________________)05-06(מיידי, 052-5848603

 למכבסה פעילה בב"ב, 
דרוש מנהל, תנאים טובים 
_____________________________________________)05-06(למתאימים, 052-5848603

 סייעת לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 

לגילאי 2-3, תנאים 
_____________________________________________)05-06(מעולים, 052-3838484

 דרושה סייעת לגן 
במרכז ת"א, שעות 

גמישות בתנאים טובים, 
054-4704811)05-08(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים, 
קופאיות לבוקר/צהריים, 

מחסנאי/סדרן לבוקר, 
שכר מעל המינימום,

,03-5512122
052-6732122)05-08(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(, בכל הצעה 

_____________________________________________)05-06ח(אחרת, 054-7938941

 עוזר אישי של רב, מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)05-06ח(משרד החינוך, 052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)05-06ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)05-06ח(ניהולית, 050-4160390

 בעלת נסיון רב 
באדמיניסטריציה, מחפשת 
עבודה בהנהלת חשבונות - 

מתחילה, מוסר עבודה גבוה, 
יכולת קליטה מהירה, 7.5 
_____________________________________________)05-06ח(שעות ביום, 050-4176776

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)05-05(מבוגרת, 050-5952474

 תיק לעגלה אדום/אפור, 
 ,simplygood ,חדש לחלוטין
הרבה תאים, 40 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)05-10ח(054-8063853 )ב"ב(

 מזרון שידה יד שניה, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 3 קשתות לבוגבו קמיליון, 
25 ש"ח כ"א, בבני-ברק, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 גגון לעגלת בוגבו קמיליון 
בצבע ירוק תפוח, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 תיק איכותי ויפה לעגלה 
כחדש! בורדו, 90 ש"ח, גמיש! 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 עגלת פג טיולון בירושלים, 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-4172197

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים בייבי 
ג'וגר במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4110225

 עגלת אינגלזינה טיולון + 
אמבטיה, שמורה מאוד, 400 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח מפ"ת, 052-7609666

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח, 054-8478028

 מציאה - מיטת תינוק 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון: -052

_____________________________________________)05-06ח(3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין, 
250 ש"ח, )ללא מזרון(, ב"ב, 

_____________________________________________)05-06ח(טלפון: 052-3073826

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 052-3595314

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלת תינוק חבר 
ברייטקס, דרוש תיקון קל, 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 עריסות יד שניה, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 ,)2045X( מכשיר אלקטל 
_____________________________________________)05-06ח(חדש באריזה, 050-2888543

 אייפון 4 במצב מעולה, 
500 ש"ח. רמת-גן,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(054-4783220

 שלושה קווים טוקמן לא 
כשרים מכל החברות ב- 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6651365

 בטריה תואם נוקיה, 
חדשה, 40 ש"ח במקום 60 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-8438520

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 052-4831449

 נעלי בובה לילדה, שחור 
נצנץ, גומי באמצבע, חדשות, 

20 ש"ח בלבד! 054-8063853 
_____________________________________________)05-10ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא, 
מידה 36 לאישה/נערה, דמוי 
עור, שטוח קלאסי, 20 ש"ח! 

_____________________________________________)05-10ח(054-8063853 )ב"ב(

 חליפת חתן אפור כסוף 
עם עניבה מיוחדת מידה 52, 

חדש )נלבש פעם אחת(, 300 
ש"ח, גמיש. 02-5388930 

_____________________________________________)05-10ח()י-ם(, 054-5565961

 מעיל פוך לגבר, קצר עם 
צווארון פרווה, מידה L, חדש 

ממש, 150 ש"ח, גמיש, )י-ם(, 
_____________________________________________)05-10ח(02-5388930, 054-5565961

 למכירה בי-ם תחפושות 
של ארנבת + נמר, שתיהם 

מידה 6, ב- 50 ש"ח יחד, מצב 
_____________________________________________)05-09ח(מצוין, 052-7128580

 קשתות יוקרתיות חדשות 
לפאה, 80 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 חצאית קפלים אפורה, 
38/40 בצבע אפור, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 זרים לכלות קטנות כמו 
לכלות אמיתיות, מ- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(055-6777117

 חליפה שחורה לגבר, 
מידה 46/48, מצב חדש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 נדנדה לילדים מגיל 2, 
מצב חדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 לגו מגה בלוגס כמות 
גדולה, 60 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 קליקס לא מקורי, כמות 
גדולה, 90 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 פוך זוגי )לא נוצות( חדש 
באריזה, 60 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 2 פוכים סינטטים, 20 
ש"ח כ"א, מצב חדש,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6651365

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(לפרטים: 052-7966786

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח,  052-3463482

 כלוב לציפורים, ב- 80 
ש"ח. בית הטלה, ב- 30 ש"ח. 

אוכל לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)05-06ח(03-9074725

 מציאה!!! כרכי 
שוטנשטיין, קטן, 80 ש"ח עד 

_____________________________________________)05-06ח(גמר המלאי, 050-4116860

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65X0.58 מטר גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 להשכרה 2 שמלות 
ארועים מידה S/M ארוך, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח כ"א, 052-7663458

 למכירה שמלת ארועים 
 XL בצבע נחושת, מידה

)למחותנת(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(054-8487627

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

 מעיל גבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8487627

 כוס הנהרות מכסל, 450 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 גביע קידוש מכס, 3.5 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים, מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7154392

 ספר עתיק מנורת המאור, 
כריכה מקורית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 שעון יד של פולאר + 
רצועה דופק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 אופנים 26", ב- 320 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(בב"ב, פל': 054-5385013

 אופניים 24", ב- 250 
ש"ח, בב"ב, פל':

_____________________________________________)05-06ח(054-5385013

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(054-6800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר, רק - 130 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-4514210

 מציאה! פקס סיגריות 
"מלבורו - גולד", רק 270 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות, מידה 
48, אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4514210

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)05-06ח(050-4147729

 פאת קסטם כחדש, 
מדהמה, כהה, אורך 22, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7648831 )ב"ב(

 תחפושות לפורים 
כחדשות, 40 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)05-06ח(058-3289108

 משקפת מקצועית 
10X70, חברת "בינוקולרס'" 
חדשה באריזה, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-8435523

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)05-06ח(052-3805386

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)05-06ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)05-06ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן, 
לנשיאה, אלגנטית, של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(052-4831449

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)05-06ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, 320 ש"ח, 

מידה 38, 02-6522251,
_____________________________________________)05-06ח(052-3805386

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח, 052-7966786

 שמלת ערב יפיפיה, מידה 
38-40 בצבע סגלגל, 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-6180473

 מציאה! שכמיות חדשות 
בצבע שחור, אלגנט, פונפונים 

בצוואר, בסך: 90 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(050-4176661

 פלקטים לגננות, 5 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(טל': 052-7171607

 מגלשה לא מתקפלת, 80 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 לוח פעיל ממוסגר 
במסגרת עץ, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(052-7171607

 בימבה סוס כחדשה, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 סט ספרי "תנועת המוסר" 
5 כרכים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8525456

 מגף ליקרה לנערות/נשים, 
מידה 32,35 במצב מצוין, 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856

 טיטולים למבוגרים מידה 
_____________________________________________)05-06ח(M ב- 50 ש"ח, 052-7152819

 קו חדש טוקמן לאורנג'/
לסלקום/לפאלפון, 15-20 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3595314

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 

■ 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)48-21/17(_____________________________________________

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

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)03-04ל(054-8461589

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

 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 

666)02-09(_____________________________________________

 לבית תוכנה בב"ב, דרושה 
מזכירה אחראית, בעלת נסיון, 

ידע באופיס ואטלוק, מגיל 
+35, קו"ח: 

rivka654@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 לאופנת נשים בב"ב, 
מוכרת מנוסה ואחראית 

לעבודה במשמרות,
_____________________________________________)04-05ל(054-4347954

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים, 

_____________________________________________)02-05(לפרטים: 02-5375516

 דרושה מורה ללימוד 
ריווחית באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)02-05ל(ב"ב, 054-8456433

 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

 למעון יום שיקומי בב"ב, 
דרושות סייעות לעבודה, 

_____________________________________________)02-05ל(מיידית, לפרטים: 03-6711800

 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(_____________________________________________

 בב"ב דרושה תופרת לכל 
סוגי התיקונים + נסיון,

050-6747085)05-08(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

דרושים
שכר הולם 
למתאימים 03-5795922

מחסנאי | מתאם הרכבות
איש תחזוקה |  שליח

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

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)04-07(_____________________________________________

 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 פיננסית גדולה, 
דרושים,מתאמים לפגישות, 
)חצי משרה(, משכורת + 

בונוסים, ידע באקסל חובה! 
קו"ח - 

modiano01@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 למעון בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, תנאים טובים 

_____________________________________________)04-05(למתאימה, 054-8408829

 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(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושים: 
*מחסנאי. *טבח מקצועי 

לארוחת-ערב, 03-6714809 
_____________________________________________)04-05()להתקשר בין 10.00-15.00(

 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(_____________________________________________

 באזור ירושלים נהג 
חלוקה, וסוכן+ניסיון, מסור 

לשעות הבוקר, עד 4 טון 
_____________________________________________)05-05ל(052-5640161

 לפעוטון חמים בפ"ת, 
דרושות מטפלות, 

למשרה מלאה/חלקית 
052-4491044)04-07(_____________________________________________

 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,
_____________________________________________)05-06ל( 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

 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

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושה פקידת קשרי 
לקוחות, מתאים לאימהות, 

054-5965153)04-05(_____________________________________________

 לחנות אופנה לגברים, 
דרוש מוכר + נסיון בלבד 

)מעל גיל 20( למלאה/
משמרות, תנאים מעולים 

054-5751716
052-7998010)04-07(_____________________________________________

לירון קרביץ / 557449 / נהגי חלוקה
קו עיתונות דתית / 8092074 /סופי / דרור / 2

קרביץ
תקציבאי/ת: תומר

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!
טל': 052-8646080

קו עיתונות דתית / 8091360 / 

רכז/ת בכיר/ה
בעיר בני-ברק

בהיקף משרה של 50%

קורות חיים בצירוף ממליצים ממקומות עבודה קודמים 
)לפחות שניים( יש לשלוח  לחברת אמן - מיטל דדוש,

dmeital@amanet.co.il :מייל
 פקס: 072-2706773

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.02.2017

במסגרת תוכנית 3600, התוכנית הלאומית 
לילדים ולבני-נוער בסיכון דרוש/ה

דרישות התפקיד:
סוציולוגיה/  פסיכולוגיה/  ההתנהגות/  במדעי  אקדמי  תואר   •
הציבור/  בריאות  קרימינולוגיה/  בחינוך/  סוציאלית/  עבודה 

תעודת מוסמך בכיר בחינוך.
ילדים  בתחום  פרויקטים  בניהול  שנים   3 לפחות  ניסיון של   •

ונוער בסיכון
ניסיון בעבודת צוות ויכולת הדרכה  •

מיומנויות מחשב גבוהות  •
יכולת גבוהה בארגון   •

נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות  •
כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית  •

יכולות גבוהות לתקשורת בין אישית  •
ניידות   •

העבודה בכפיפות למנהל °360 בבני ברק  •

 רק מועמדים מתאימים ייענו
המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

נא לציין מס' משרה 75

בס"ד

הרב אליהו עזריאל
052-7123106

את עצמך?מחפש עבודה?
טיפול רגשי
אימון אישי

שפת גוף ופנים
C.B.T

N.L.P


 





 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

לרשת חנויות אופנה     לציבור הדתי חרדי 

תנאים טובים למתאימים!
לעבודה במשמרות 

ניסיון במכירות ובאופנה-יתרון 

דרושים
מנהל/ת מוכרים/ות

MODASTY1234 @ gmail.com




קורות חיים יש לשלוח ל:

 למעון בגבעת שמואל 
)ליד הגשר להולכי רגל(. 

*מטפלות לתינוקיה/
לפעוטות, למלאה/חלקית. 

*איש אחזקה לשעות 
גמישות. 050-7884864, 

_____________________________________________)04-05(רחל

 לפעוטון בגבעתיים, 
מטפלת מנוסה + 

המלצות, 35 ש"ש, כולל 
צהריים ושישי, 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-07(לשעה, 052-8680032

תחבורה נוחה מכל אזור המרכז

077-3609555
עבודה בסביבה תורנית 

תנאי שכר מעולים

 למשרד עו"ד, 
כשרונית, אינטלגנטית 

ורהוטה, לעבודה 
משרדית, קו"ח: 

law.ozana@gmail.
_____________________________________________)03-06ל(com פקס - 03-5787374

 פקידה - מנהלת 
חשבונות, בעלת נסיון, 40 

+ לעבודה במוסך בפ"ת, 
03-9192933)03-07(_____________________________________________

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד משעה 12:30 עד 

15:30 בצהריים,
_____________________________________________)05-08ל(054-4322454

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה חלקית/

מלאה, תנאים מעולים 
_____________________________________________)05-08(למתאימה, 054-3710998

 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(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)03-06(לניסיון, 054-7771118

 לחברה מובילה במענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון 
תחומים, דרושים/ות נציגי/ות 
שירות לקוחות, למוקד שיחות 
נכנסות בפ"ת, 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il)05-08(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב באזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

_____________________________________________)05-08ל(03-5494080

 למעון דתי בקרית אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 

_____________________________________________)04-07(מלאה 050-2736409

 לארגון חסד חשוב 
בסניף בני ברק 

דרושות עובדות לגיוס 
תרומות,בעלות ידע 

_____________________________________________)03-06(וניסיון. 054-8493669

 למעון בבני-ברק מטפלות 
לחצי משרה/למשרה מלאה, 
_____________________________________________)05-06(תנאים טובים, 054-5558835

 בבני-ברק, למשרד 
בתחום הבניה, מזכירה, 

 ,office שליטה בתוכנות
עריכתוהדפסת מסמכים, 

משרה מלאה, קו"ח:
binyan200@gmail.com)05-06(_____________________________________________

 דרושה מנהלת למעון 
דתית באזור המרכז, 
תואר ראשון חובה, 

תנאים מעולים! 
טל': 03-6160101 

פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il)05-05(_____________________________________________

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-15()לציין משרה מבוקשת(

 דרוש/ה מנהל/ת ביחסי 
ציבור רציניים + נסיון שנתיים, 

כמו"כ כל המעוניין בפרסום 
המדיה/תקשורת יצור קשר

yaronlav35@gmail.com
054-5663798)05-05(_____________________________________________

 למוסד גריאטרי בב"ב 
טבח/ית ועוזרי טבח 

למשרה מלאה, נסיון 
חובה! קו"ח לפקס:

03-6745034
nechama@vatikim.net)05-08(_____________________________________________

 לפנימיה חרדית 
לבנות בב"ב דרוש מדריכה 
צנועה וירא"ש, כולל לינה, 

03-6749811 )ניתן להשאיר 
_____________________________________________)05-06(הודעה(

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות

  tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל
פקס: 03-5771144

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

עובד/ת כללי/ת לאחזקה
מענה לקריאות

    תחזוקה שוטפות
משרה זמנית ומלאה

תנאים טובים למתאימים

מסגר/ית
ביצוע עבודות מסגרות וריתוך
חידוש או התקנה של דלתות

    מעקות,שערים ועוד
משרה חלקית

מזכירה למנהל אחזקה
ניהול יומן

טיפול בהוראות תשלום
מענה אדמיניסטרטיבי

     שוטף
אחריות מנהלית על צוות 

    התחזוקה

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות

  avigaliy@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

פקיד/ה למוקד זימון תורים
מוסר עבודה גבוה

עמידה בזמנים ובתנאי לחץ
אכפתיות, מסירות וחריצות

ידע בסיסי במחשב
נכונות לשעות נוספות
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