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התביעה שתסדיר 
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במודיעין עילית
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בס"ד יום רביעי י"ט בשבט תשע"ז  15/2/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', י"ט בשבט תשע"ז 15/2/17

דולר ארה"ב « 3.7460
אירו « 3.9817
לירה שטרלינג « 4.6777
יין יפני « 3.3017
פרנק שוויצרי « 3.7325

תם עידן הדיסקים: 
'גרינטק' סוגרת 
חנות בבני ברק

 / עמוד 3

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

לקראת בניית שכונה חרדית חדשה

בשפיר נערכים: "נתכנן 
מודל תעסוקתי לחרדים"

עמוד / 2

אחרי ההודעה על קידום בנייתה של שכונה חרדית חדשה 
שוחח  יח"ד,  אלף   10 של  בהיקף  שפיר,  האזורית  במועצה 
היעדים,  על  ושמע  המועצה,  ראש  עם  עיתונות'  'קו  כתב 
  לו  הצפויה  הכלכלית  וההתמודדות  הזמנים  לוחות 
רגילות לדירות  למשתכן'  'מחיר  בין  המחיר  פערי  וגם: 



ארי קלמן

אור בקצה המנהרה: את מושב החורף פתחו חברי הכנסת 
האיומים  ולאחר  החרדי'  הדיור  'משבר  בסימן  החרדים 
וההצהרות, ניתן לראות סוף סוף סנונית ראשונה בשטח, כששר 
הפנים אריה דרעי סיכם יחד עם יו"ר מטה הדיור במשרד האוצר 
של  בהיקף  חדשה  חרדית  שכונה  הקמת  על  יצחקי,  אביגדור 
כ-10,000 יחידות דיור במועצה האזורית שפיר, הסמוכה לקריית 
ישווקו  הדירות  התכנון  לפי  שכן  כפולה,  בבשורה  מדובר  גת. 
זול משמעותית  - שמחירן  'מחיר למשתכן'  לציבור לפי תכנית 

מדירות רגילות. 
אדמות  על  לקום  מתכוננת  קטנה,  עיר  דיוק  וליתר  השכונה, 
הישוב עוזה שבמועצה האזורית שפיר, בהליך מהיר באמצעות 
התכנון,  מנהל  ידי  לדיור( שעל  מרחבים  תכנון  )ועדת  הותמ"ל 
והיא צפויה לכלול 9,356 יחידות דיור. השכונה עצמה רחוקה 3 
דקות בלבד מכביש 6 דרום ומשם מרחק של כחצי שעה נסיעה 
לבני ברק ולירושלים, כך שאפילו לא מדובר בפתרון פריפריאלי 

על פי ההגדרה היבשה, אלא במרכז לגמרי.
השטח  כאשר  "המריבה",  בשטח  להיבנות  צפויות  הדירות 
לטשו  גת  בקריית  אך  שפיר,  האזורית  למועצה  שייך  עצמו 
עיניים לשטח ודרשו לספח אותו לעיר. דרעי, כך על פי גורמים 
אחרי  מועצת שפיר,  בתחומי  יישאר  הכריע שהשטח  במשרדו, 
שהבין כי ראש עיריית קרית גת, אבירם דהרי, מטיל קשיים על 
המועצה  יו"ר  אברג'ל,  אשר  ולעומתו  החרדי,  לציבור  בנייה 
האזורית שפיר, מוכן לקבל את הציבור החרדי בזרועות פתוחות. 
בראיון ל'ביזנס' מסביר אברג'ל את הסיבות להירתמותו לפתרון 

מצוקת הדיור החרדית. "אצלי כולם יהודים טובים, גם החרדים, 
אנחנו מקבלים בברכה את כולם. אני אציין כי מדובר בותמ"ל, 
אלו תכניות שהוצאו על ידי מדינת ישראל  לפני כשנתיים, מתוך 
ראייה כוללת של צרכי המגורים של כלל האוכלוסייה היהודית. 
השטח  כאשר  משפטי,  לתוקף  הותמ"ל  נכנס  כחודשיים  לפני 
המשתרע על כ-3,000 דונם הוכרז כמיועד למגורים ובצדו אזור 

תעשייה ענק".
בכל זאת, שמענו על ראשי רשויות שמונעים פתרונות דיור 

לציבור החרדי בשטחיהם. אתה לא חושש?
"לא. שר הפנים דרעי עדכן אותי, שבדיונים בין הפנים לאוצר 
'ברוכים  אומר  ואני  החרדי  לציבור  השטח  את  לייעד  הוחלט 
לציבור  הבנייה  את  לקדם  נוכל  שלא  סיבה  שום  אין  הבאים'.  
המיטביים  השירותים  את  נותנים  שאנחנו  כמו  בדיוק  החרדי, 

לחרדים המתגוררים בישובים שבשטח המועצה".
"אני חושב", מוסיף אברג'ל, "שאם הישוב ייבנה נכון ויעניק 
פתרונות למודל הקהילתי ולמודל העסקי של הציבור החרדי, אזי 
אפשר לבנות מודל שישמש דוגמה לאחרים, כיצד אפשר לשלב 
אוכלוסייה, שחלקה במודע לא עובדת וחלקה עובדת ומפרנסת". 

מה זה אומר לתכנן נכון?
הקומות  מספר  והמדרכות,  האבנים  את  לתכנן  רק  "לא 
ומרפסות הסוכה, אלא לתכנן מראש כיצד לבנות מודל תעסוקתי 
לציבור החרדי, מקומות תעסוקה לנשים החרדיות לצד מקומות 

עבודה שגברים חרדים יכולים להשתלב בהם".
גורמים במשרד הפנים אומרים כי כבר בשנה הקרובה נראה 
הראשוני,  הפיתוח  לשלב  הקרקע  על  עולים  הטרקטורים  את 

האם יש כבר לוחות זמנים קיימים? 

"מי  לב.  בגילוי  אברג'ל  מודה  אינדיקציה",  כרגע  לי  "אין 
שאמור לקדם את כל הנושאים האלו זה אנחנו, שאנחנו הרשות 
הסטטוטורית האחראית. נקיים דיונים בקרוב עם משרד האוצר, 
משרד הפנים ומנהל מקרקעי ישראל ונקבע לוחות זמנים שנוכל 

לחתור אליהם".  
הוא  כעת  מבחינתו  היחיד  העיכוב  כי  מוסיף,  המועצה  יו"ר 
להבין כיצד הולכים לתכנן את השכונה החדשה. "כרגע אין לנו 
לו"ז, עד שנקבל את התשובות לשאלות הנוספות שיש לנו. כיצד 
יש  חסידים,  יש  והקהילתי.  החברתי  הנכון,  המבנה  את  בונים 
ליטאים, יש ספרדים, כל קהילה שונה מחברתה וצריך לבנות את 
'קשה באימונים, קל  גורס  מוסדות הציבור בצורה הנכונה. אני 
בקרב'. אנחנו צריכים לתת את כל התרחישים האפשריים כעת - 

כדי שלא תיווצרנה בעיות לאחר מכן".  
כך או כך, מדובר רק באור בקצה המנהרה, שכן על פי משרד 
השיכון הצורך בבנייה לציבור החרדי עד לשנת 2035 עומד על 

200 אלף דירות, פי 20 מהתכנית שאושרה. 
ומה יהיה מחיר הדירות הצפוי בשכונה החדשה? מוקדם מידי 
השמאי  בהערכת  תלויות  למשתכן  במחיר  דירות  שכן  לדעת, 
באותו  הנתון  המצב  לפי  הקרקע  עלות  את  שבוחן  הממשלתי, 
זול ממחירי השוק. לדוגמה  יהיה  הרגע, אך אין ספק שהמחיר 
קריית  בעיר  למשתכן'  'מחיר  של  שונים  פרויקטים  בשני  כיום, 
ל-  רבוע  למטר  שקלים   7,511.40 בין   על  עומד  המחיר  גת, 
7,977.06 ש"ח. לשם השוואה, בפרויקטים הרבים בעיר, המחיר 

הממוצע עומד על למעלה מ-11 אלף ש"ח למטר רבוע. 

 י"ט בשבט תשע"ז 215/2/17

אחרי ההודעה על קידום בנייתה של שכונה חרדית חדשה במועצה האזורית 
שפיר, בהיקף של 10 אלף יח"ד, שוחח כתב 'קו עיתונות' עם ראש המועצה, 
ושמע על היעדים, לוחות הזמנים וההתמודדות הכלכלית הצפויה לו  וגם: 

פערי המחיר בין 'מחיר למשתכן' לדירות רגילות

בשפיר נערכים: "נתכנן מודל 
תעסוקתי לחרדים"

בנק ישראל: "נתוני התחלות הבנייה של הלמ"ס 
מוטים כלפי מטה"

בדיקה מקיפה שנערכה בחטיבת המחקר של בנק ישראל העלתה כי האומדנים להתחלות בנייה שפורסמו על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה עודכנו כלפי מעלה בפער של כ-10% 

מאת: חיים בנשק

המתפרסמות  הבנייה  התחלות  נתוני 
המרכזית  הלשכה  ידי  על  לרבעון  אחת 
בכ-10%  מטה  כלפי  מוטים  לסטטיסטיקה 
שנתית  החצי  מהסקירה  עולה  כך  מהממוצע, 

של בנק ישראל. 
הבנק  של  המחקר  בחטיבת  שנערך  מניתוח 
ובחן את התפתחות האומדנים הרבעוניים של 
בשעה  כי  עלה,   2004 משנת  הבנייה  התחלות 
שאומדנים כלכליים ראשונים מתעדכנים בדרך 
מראש  לדעת  )אי-אפשר  אקראי  באופן  כלל 

מטה(,  כלפי  או  מעלה  כלפי  יתעדכנו  הם  אם 
מוטה  הלמ"ס  של  הבנייה  להתחלות  האומדן 
משמעותי.  ובהיקף  שיטתי  באופן  מטה  כלפי 
בשנה  בעיקר  מעלה  כלפי  מתעדכן  זה  נתון 
הראשונה לאחר פרסומו, וכעבור כשנתיים הוא 
מתייצב כשערכו גבוה יותר בכ-10% בממוצע.

הנתונים,  כלל  כי  העלו  המחקר  בחטיבת 
אך  מוטים,  פרטיים  מיזמים  המגיעים  אלה  גם 
והשיכון  הבינוי  ממשרד  המנהליים  הנתונים 
לנתוני  ביחס  גם  נמוכה   באיכות  מתאפיינים 

היזמים.
משמש  הבנייה  התחלות  מספר  על  הנתון 

גופים ממשלתיים שונים כדי לאמוד את ההיצע 
בשוק הדיור ולגבש מדיניּות לגבי מידת הצורך 
כן  כמו  הבנייה.  בענף  ממשלתית  בהתערבות 
את  לגבש  כדי  ישראל  בנק  את  משמש  הנתון 
המקרים  שברוב  היות  המוניטרית.  המדיניות 
האומדן מתעדכן כלפי מעלה בדיעבד, ובחלק 
בהיקף  ירידה  שהציגו  אומדנים  מהמקרים 
עלייה,   על  שמצביע  לנתון  השתנו  ההתחלות 
שהפעילות  רושם  רבעון  מדי  להיווצר  עלול 
מתרחבת,  אינה  או  מאטה  הבנייה  במגזר 
בשעה שלמעשה מספר הדירות החדשות נמצא 

במגמת עלייה מתונה לאורך זמן.   

בלשכה  החליטו  כשבועיים  לפני  כזכור, 
להודעה  עד  להקפיא  לסטטיסטיקה  המרכזית 
הסוקרים  החודשיים  הפרסומים  את  החדשה 
בהן  חדשות,  לדירות  המבוקשת  הכמות  את 
הדירות  כמות  אודות  נתונים  מתפרסמים 
שנותרו  הדירות  וכמות  שנמכרו  החדשות 
נתונים  בלשכה,  הציגו  אותה  הסיבה  למכירה. 
שגויים שהגיעו ממשרד הבינוי והשיכון בנוגע 
להיצע הדירות שנותרו למכירה. סוקרי הלשכה 
משיטת  ונובעים  שיתכן  בנתונים,  פערים  גילו 

מדידה שגויה.  



כסף קטן

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

מנכ"ל חדש לרשות לפיתוח הגליל

שר הפנים אריה דרעי מינה את שלומי 
אטיאס לתפקיד מנכ"ל הרשות לפיתוח 
הפריפריה,  לפיתוח  שבמשרד  הגליל 
של  אישורה  את  קיבל  המינוי  והגליל.  הנגב 
הועדה  יו"ר  גילאור,  בלהה  בדימוס  השופטת 
הממשלתיות.  בחברות  מינויים  לבדיקת 
אטיאס מגיע לתפקיד לאחר שכיהן בתפקידים 
עיריית  ראש  סגן  השאר  בין  רבים,  ציבוריים 
הרובע  לפיתוח  החברה  מנכ"ל  ירושלים, 

היהודי ועוד.

דרמה בטבע: מנכ"ל החברה התפוטר

מניית  בערכי   42% של  צלילה  לאחר 
שבית  ולאחר  האחרונה  בשנה  טבע 
זכויות  את  ביטל  בארה"ב  המשפט 
של  הדגל  תרופת  על  החברה  של  הפטנט 
החברה – קופקסון, התפטר מנכ"ל החברה ארז 
ויגודמן מתפקידו. ויגודמן קיבל את ההחלטה 
לאחר ישיבה משותפת של דירקטריון החברה, 
ולפי פרשנים כלכליים בישיבה הראו למנכ"ל 
פטרבורג,  יצחק  החוצה.  הדרך  את  החברה 
החל  הדירקטוריון  ראש  כיושב  כיהן  אשר 
מינואר 2015, מונה לנשיא ומנכ"ל בפועל, עם 

תוקף מיידי.

בעולם שותים פחות קוקה קולה

חברת 'קוקה קולה' דיווחה על ירידה של 
הרביעי  ברבעון  החברה  בהכנסות   6%
של שנת 2016. למרות הדיווח, בחברה 
דווקא הביעו סיפוק מכך שהמכירות עמדו על 
סך 9.4 מיליארד דולר, 300 מיליון דולר מעבר 
חוזים  הקרובה  בשנה  האנליסטים.  לתחזיות 

בחברה ירידה נוספת של כ-12% במכירות.

מחיר שמן הזית מתייקר

באירופה,  בעולם, במיוחד  מחיר השמן 
זית כתית  הולך ומזנק: מחירו של שמן 
באיטליה זינק לאחרונה בכ-30%, והוא 
של  מחירו  לליטר.  דולר   6.15 על  כעת  עומד 
השמן הספרדי האמיר ב-10%. עליית המכירים 
נובעת מביקוש גדל לשמן זית בסין ובארה"ב, 
וכפי שהתבטא השף האיטלקי פרנצ'סקו מאזי 
הפך  זית  "שמן    - המחירים  עליית  בעקבות 

למותרות".

ירידה דרסטית ביבוא כלי רכב

בחודש  כי  עולה  המסים  רשות  מנתוני 
כלי  ביבוא  דרסטית  ירידה  חלה  ינואר 
המיובא  הרכבים  כשהיקף  לארץ,  רכב 
רכבים,   10,347 על  עמד  האחרון  בחודש 
המקבילה  בתקופה  רכבים   27,827 לעומת 
הירידה  כי  הבהירו,  המסים  ברשות  אשתקד. 
בחודש  הגבוה  היבוא  לאור  צפויה  הייתה 
הירוק  המיסוי  בנוסחת  שינויים  בשל  דצמבר, 

שנכנסה לתוקף בתחילת השנה הלועזית. 

תם עידן הדיסקים: 
'גרינטק' סוגרת חנות

החנות השנייה של הרשת סוגרת את המחלקה למכירת דיסקים  בעלי הרשת: "עוברים 
למכירת קבצי מוזיקה דיגיטלים"  דוד פדידה: "אין כבר שוק לדיסקים"

חיים פרידלנדר

עידן הדיסק: כבר לפני כעשור חוו  תם 
בארץ  דיסקים  למכירת  חנויות  עשרות 
כשחובבי  הדיגיטלי,  המשבר  את  ובעולם 
האהובים  השירים  את  לצרוך  עברו  המוסיקה 
לרכישת  אמצעים  ובשלל  הרשת  דרך  עליהם 
מוסיקה מקוונת. המשבר גרר אחריו את השוק 
למכירת דיסקים ועשרות חנויות ורשתות קרסו 
בזו אחר זו או שינו את יעדם העסקי בזמן כדי 

להינצל מהמשבר. 
או  כזו  במידה  פוסח  שהמשבר  היה  נראה 
שבשנתיים  אלא  החרדי,  המגזר  על  אחרת 
האחרונות נראה כי הרשת ותוצאותיה לא פסחו 
החלו  מוזיקה  לממכר  והרשתות  המגזר,  על 
לצמצם חנויות ולעבור לממכר מוצרים נוספים. 
ביטוי נוסף לתופעה הזו הגיע השבוע, כשרשת 
אחת  את  סוגרת  היא  כי  הודיעה  'גרינטק' 
בחנות  ואילו  עקיבא,  רבי  ברחוב  מחנויותיה 
השנייה, הסמוכה לבית הכנסת איצקוביץ', היא 
הודעת  דיסקים.  למכירת  המחלקה  את  סוגרת 
אשתקד  כבר  שכן  רבים,  הפתיעה  לא  הרשת 

נסגרה חנות הדגל שלה בכיכר השבת.  
ויספיש  יהודה  מסביר  ל'ביזנס'  בראיון 

אלא  נסגרו,  לא  החנויות  כי  הרשת  מבעלי 
מכירת  לקראת  מחדש,  מיתוג  תהליך  עוברות 
ממהלך  חלק  "זה  דיגיטליים.  מוזיקה  קבצי 
במודיעין  בחנויות  אותו  התחלנו  שכבר 
לתחום  להיכנס  כשהתחלנו  ובאשדוד,  עילית 
המחשבים והאלקטרוניקה". ויספיש חושף, כי 
מיוזיק,  ג'י  לחנויות  לקרוא  חשבנו  "בהתחלה 
אלא שעם העמקת נושא האלקטרוניקה ברשת 

החלטנו ללכת על ג'י דיגיטל". 
"לא עזבנו את תחום המוזיקה", הוא מדגיש. 
מוזיקה  נמכור  ובקיימות  החדשות  "בחנויות 
הקרובים  בשבועות  וכבר  דיגיטליים,  בקבצים 
רק  שלמה  חנות  להחזיק  אבל  במהלך,  נתחיל 
בשביל למכור דיסקים, זה כבר לא דבר רווחי".

לדבריו, "המשבר החל כבר לפני כעשור, אז 
החלה תופעת הצריבות להיכנס למגזר החרדי, 
החמיר,  המשבר  האחרונה  בתקופה  אבל 
עברו  החסידית  המוסיקה  צרכני  כשמרבית 
לצרוך אותה באמצעים דיגיטליים, דיסק און-קי 

או אינטרנט, אבל לא באמצעות דיסקים".
חברת מנכ"ל  פדידה,  דוד  עם  בשיחה 

לא  על  שאחראית   ,  FDD Productions
הוא  ללהיטים,  שהפכו  חסידיים  דיסקים  מעט 
הגיע  אכן  הדיסקים  בשוק  המשבר  כי  מאשר 
"היום בעידן הדיגיטלי  גם למוזיקה החסידית. 

שם,  מתפרסמים  שירים  ברשת,  קורה  הכול 
ואנשים מאזינים למוזיקה דרך ערוצי סטרימינג 

שונים", הוא אומר ל'ביזנס'. 
כאלה  עדיין  יש  החרדי  שבציבור  "כמובן 
אנחנו  ולכן  הרשת  דרך  מוזיקה  שומעים  שלא 
באופן  אבל  קשיחים,  דיסקים  עדיין  מוציאים 
לדבריו,  ונעלמת".   הולכת  הזו  התופעה  כללי 
"אין באמת שוק אמיתי שצורך מוזיקה בצורה 
ונעלם  והולך  שהיה  לדור  שאריות  רק  זה  כזו, 
בצורה  דיסקים  להוציא  נפסיק  ונראה שבעתיד 

כזו".

מנדי קליין

רבה  זילברשטיין,  יצחק  רבי  הגאון  של  לשולחנו 
גדולי  מועצת  וחבר  אלחנן'  'רמת  שכונת  של 
התורה, הגיעה שאלה מרתקת מארצות הברית; גוי 
שהסתבך עם שלטונות המס רשם את דירתו על שם שכנו 
היהודי וכעת הוא דורש את הדירה בחזרה, האם יש בכך 

איסור "לא תחנם".
עיקר השאלה הייתה בכך שהגוי רשם את דירתו על שם 
השכן היהודי ללא ידיעתו. אומנם מבחינה מעשית קשה 
ידיעת  להבין כיצד הגוי הצליח להעביר את הדירה ללא 

השכן, אך על כל פנים כך תיאר השכן במכתבו. 
הגר"י זילברשטיין הציג את השאלה לאברכי כולל 'בית 
דוד', ואחד מהאברכים הביא ראייה מדברי המשך חכמה 
בפרשת בא, שהמצרים בושו שלא להשאיל לבני ישראל 
בהמתם  כל  את  מהם  קנו  שהללו  אחרי  וזהב,  כסף  כלי 
להם  ומכרו  עליהם,  תחול  לא  שהמכה  כדי  דבר,  במכת 
סיים  לפיכך,  המכה.  הסתלקות  לאחר  בחזרה  הבקר  את 
"לא  של  בעיה  אין  לפתחנו  שהגיע  במקרה  גם  האברך, 

תחנם".
בשם  הביאו  הדברים,  הובאו  שם  ברמה',  'קול  בעלון 
קורה מקרה  היה  לו  אבל  בחו"ל,  דווקא  זה  כל  כי  הרב, 
דומה בארץ - היה אסור ליהודי להחזיר את הדירה לגוי.  

הגוי הסתבך 
ורשם דירה על 

שכנו היהודי
כבר בעוד כעשור יאלץ הביטוח הלאומי להשתמש 

בקרן הרזרבה כדי לממן קצבאות המגיעות לאזרחים 
ע"פ חוק, כך עולה מדו"ח חדש ומדאיג שחיבר המוסד 

לביטוח לאומי  מחברי הדו"ח: להעלות את השתתפות 
הציבור ולצמצם קצבאות

מה קורה כשהשכן הגוי מסתבך עם שלטונות 
המס בארצות הברית, וכדי להוכיח שהוא 

"עני" מעביר את דירתו על שם שכנו היהודי. 
האם ליהודי מותר להחזיר את הדירה לגוי, 

ומה הדין במקרה דומה בארץ ישראל?

אלי מזרחי

לאומי  לביטוח  המוסד 
לא  שנה   28 בתוך  כי  מזהיר 
בהתחייבויותיו  לעמוד  יוכל 
ינקטו  ולא  במידה  קצבאות,  לשלם 
כבר עכשיו צעדים להגדלת הכנסות 
הארגון  שחיבר  דו"ח  הארגון. 
יגדלו   2026 משנת  החל  כי  מעלה 
התשלומים שמשלם הארגון לציבור 
לעומת התקבולים שיכנסו לקופתו, 
יאלצו  הלאומי  שבביטוח  כך 
להשתמש בקרן הרזרבה של הארגון 

למימון הקצבאות. 
תרוקן   2045 משנת  הדו"ח  ע"פ 
ובביטוח  לחלוטין  הרזרבה  קרן 
במימון  לעמוד  יצליחו  לא  לאומי 
הקצבאות המגיעים לאזרחים על פי 

החוק.
הכנסות  להקטנת  הסיבה 
מגידול  נובעת  ההוצאות,  והגדלת 
לזו  ביחס  המבוגרת  האוכלוסייה 

משילוב  נוצרה  זו  "מגמה  הצעירה. 
של עלייה בתוחלת החיים מצד אחד 
וירידה בשיעורי הילודה מצד שני", 

נכתב.
לפתוח  ממליצים  הדו"ח  מחברי 
הבעיה.  למיגור  בצעדים  כעת  כבר 
הביטוח  דמי  הגדלת  היתר,  בין 
גיל  העלאת  מהציבור,  הנגבים 
משרד  השתתפות  הגדלת  הפרישה, 
תכנית  יצירת  בתשלומים,  האוצר 
ממשלתית לעידוד השתתפות בשוק 

העבודה וצמצום קצבאות. 
כץ,  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
שקיבל את הדו"ח  ממנכ"ל הביטוח 
מור-יוסף,  שלמה  פרופ'  הלאומי, 
הדו"ח  של  "המסקנות  כי  הגיב 
מחייבות את ממשלת ישראל לפעול 
של  האקטוארי  מצבו  שיפור  למען 
את  להבטיח  כדי  הלאומי  הביטוח 
זמן  לאורך  קצבאות  לשלם  היכולת 
לאזרחי ישראל, בהם קשישים, נכים 

ומעוטי יכולת".

הביטוח הלאומי 
מזהיר: מ-2045 לא 
נוכל לשלם קצבאות

חנות גרינטק. צילום: גוגל

צילום: נתי שוחט, פלאש 90
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למעלה מ-400 אלף יהודים
מעבר לקו הירוק

גם השנה נמשך הגידול באוכלוסייה היהודית מעבר לקו הירוק, כאשר הערים החרדיות רושמות 
גידול נאה במיוחד  מועצת יש"ע: "לולי ההקפאה - המספר היה עובר את החצי מיליון"

חיים בנשק

ישראלים  תושבים   421,400
 2016 שנת  בסוף  התגוררו 
כך   – הירדן  ובבקעת  שומרון  ביהודה, 
מועצת  שפרסמה  רשמיים  נתונים  לפי 
יש"ע. מהנתונים עולה כי הגידול השנתי 
באוכלוסייה עמד על 3.9% לשנה, כאשר 
עומד  האחרון  בעשור  השנתי  הממוצע 
על 4.7% בשנה. לשם השוואה, הגידול 
הממוצע באוכלוסייה בשטחי הקו הירוק 

עומד על 1.9% לשנה. 
מהאוכלוסייה   60% כי  עולה  עוד 
ביו"ש ובבקעה מתגוררת במה שמכונה 
אותם  ישובים  ההתיישבות",  "גושי 
בישראל  הפוליטיים  הצדדים  מרבית 

הסכם  ייחתם  וכאשר  אם  לפנות,  יסרבו 
שלום עם הפלסטינאים. 

הערים  כמובן  הם  הגדולים  הישובים 
עילית,  מודיעין  הירוק,  לקו  שמעבר 
ואריאל,  אדומים  מעלה  עילית,  ביתר 
תושבים,   183,908 יחד  מתגוררים  בהם 
לקו  מעבר  המתיישבים  מחצית  כמעט 
הירוק.  שאר התושבים )57%( מתפלגים 
בין המועצות המקומיות, שם מתגוררים 
והמועצות   )22%( תושבים   91,592
שטחים  על  שמתפרסות  האזוריות, 

נרחבים ביו"ש, עם 145,909 תושבים. 
מעבר  בערים  ביותר  הגבוה  הגידול   
החרדיות;  בערים  נרשם  הירוק  לקו 
 5.6% של  גידול  נרשם  עילית  בביתר 
באוכלוסייה ובמודיעין עילית גידול של 

5.3%. העיר אריאל במקום השלישי עם 
גידול של 2.5% בלבד. 

בו  זהב',  'עלי  הישוב  בישובים, 
 1,300 התגוררו   2015 שנת  לסוף  נכון 
תושבים, רשם גידול של 23.7% אשתקד. 
רשם  שבמגילות  הערבה'  'בית  הישוב 
'משכיות'  והישוב   21.2% של  גידול 
2015 התגוררו  בו בסוף  הירדן,  בבקעת 

206 תושבים, רשם גידול של 20.9%.
תושבי  כי  מהנתונים,  עולה  עוד 
לממוצע  ביחס  צעירים  ושומרון  יהודה 
רק  הבחירות  נתוני  לפי  כאשר  הארצי, 
לקו  שמעבר  הישובים  מתושבי   53%
הירוק מעל גיל 18, זאת לעומת הממוצע 

במדינת ישראל, שעומד על 73%.

חיים בנשק

אך  כאן,  לא  עדיין  אדר  חודש 
ההכנות  בשיא  כבר  המשווקים 
איומיהם  את  כרגיל  ומשגרים  לפסח 
הגדלת  את  שיתיר  החקלאות  למשרד 
הגיע  השבוע  החג.  לקראת  הייבוא 
תורם של מגדלי הביצים. מקורות בענף 
הלול מסרו ל'דה מרקר' כי לקראת פסח 
שיגיע  בביצים,  משמעותי  מחסור  צפוי 
לדבריהם,  ביצים.  מיליוני  לעשרות 
המחסור  כי  סבורים  הביצים  משווקי 
יעמוד על כ-50 אלף ביצים, אך המגדלים 
מעריכים את המחסור בטווח של 25 עד 

35 מיליון ביצים.  

מועצת  הלול,  בענף  המקורות  לפי 
את  שיתיר  למשרד  לפנות  צפויה  הלול 
עם  ביצים,  מיליוני  ב-25  היבוא  הגדלת 
מיליון  ב-10  היבוא  להגדלת  אופציה 
חשש  ויתעורר  במידה  נוספות,  ביצים 
מועצת  תמליץ  בנוסף,  למחסור.  אמיתי 

הלול לייבא 10 מיליון ביצים לתעשייה.
מועצת  את  תקפו  החקלאות  במשרד 
סמך  על  ייבוא  יאפשרו  כי  והגיבו  הלול 
יותר  וגדול  שיתכן  האמיתי,  המחסור 
במועצה.  מצביעים  עליהם  מהמספרים 
"במשרד החקלאות רואים במועצת הלול 
לאו  למגדלים,  שדואג  אינטרסנטי  גוף 
דווקא לצרכנים, בעוד שמשרד החקלאות 
מחסור  כל  יהיה  שלא  להבטיח  חייב 

המתאפיינים  בחגים,  וחלב  בביצים 
החקלאות  במשרד  ביקושים.  בעליית 
מעדיפים לאפשר יבוא בהיקפים גדולים 
ביצים  שייבאו  שמשווקים  הנחה,  מתוך 
המחסור  לפי  היבוא  את  לווסת  ידעו 

במשק, כדי להימנע מהפסדים".
בישראל עצמה מיוצרות כ-2 מיליארד 
הביצים  יצור  כלל  בדרך  בשנה.  ביצים 
ולצריכה  לתעשייה  מספיק  המקומיות 
מתיר  החגים  בתקופות  אך  המקומית, 
סמך  על  הייבוא,  את  החקלאות  משרד 
המלצות מועצת הלול, זאת בשל הביקוש 

הגבוה

התביעה שתסדיר 
מאות דירות 

במודיעין עילית
תנועת רגבים הגישה תביעה תקדימית על סך 
מיליון ₪, מטעם משפחה שביתה נגרע והפך 
לבלתי חוקי  אם התביעה תתקבל, עשויות 
ההשלכות לסייע למאות מבנים בעיר החרדית

לקראת פסח: חשש ממחסור בביצים
במועצת הלול מאיימים כי לקראת פסח יורגש מחסור של 25 מיליון ביצים  במשרד החקלאות 

תוקפים: "אין אימון בנתוני מועצת הלול, נאפשר הגדלת ייבוא על סמך המחסור האמיתי"

מנדי קליין

כנגד  לבג"ץ  הגישו עתירות  ארגוני שמאל  לאחר ששורת 
שבשומרון  נילי  מהישוב  משפחה  הגישה  ההסדרה,  חוק 
תביעת נזיקין אזרחית תקדימית על סך מיליון שקלים כנגד 
וכדין הפך  כי הבית שרכשו כדת  המינהל האזרחי, לאחר שגילו 

לבלתי חוקי.  
בני הזוג קיבלו בשנת 2013 זכויות שימוש במגרש הנמצא בתוך 
באמצעות  ובנו  מאושרת,  תב"ע  פי  על  היישוב  משבצת  גבולות 
קבלן, בית מגורים בעלות של כ-2 מיליון שקלים. אלא שבמהלך 
מרץ 2015, ללא כל הודעה מוקדמת, וללא שעדכן את המשפחות, 
אדמות  את  המתחם  האזרחי  במנהל  כחול"  קו  "צוות  החליט 
רחוב  להוציא  מתקדמים,  טכנולוגיים  באמצעים  ביו"ש  המדינה 
הבתים  כל  הפכו  קו,  במחי  המדינה.  אדמות  לתחום  מחוץ  שלם 

ברחוב לבלתי חוקיים, וערכם צנח בהתאם.
חוק  את  לאבטח  שעשויה  פרטית,  בתביעה  מדובר  פניו  על 
ההסדרה, בשל כך שדחייתו תוביל לעשרות תביעות דומות. בין 
היתר מצד תושבי מודיעין עילית, שחלקם נמצאים כעת במעמד 
זהה לזה המתואר בכתב התביעה, אשר ההתייחסות אליהם במנהל 

האזרחי היא כאילו הם בנויים על קרקע פלסטינית פרטית.
לאלפיים  קרוב  כי  מרקר'  ב'דה  נחשף  כחודשיים  לפני  כזכור, 
יחידות דיור, לצד עשרות ישיבות בתי ספר ומבני ציבור במודיעין 
עילית, הפכו לבלתי חוקיים, עקב גריעתם מתחומי היישוב על ידי 
'צוות הקו הכחול' של המנהל האזרחי. בשל העובדה שפלסטינאים 
שמכרו את הקרקע היו בסכנת חיים, נוצר סטטוס מיוחד לקרקעות 
שנרכשו, והן הוגדרו כקרקע פרטית בניהול הממונה על הרכוש 
דבר  את  במעומעם  לשמור  אפשרה  הזו  ההגדרה  הממשלתי. 
רכישת הקרקע. בשנת 1999 הקים המינהל האזרחי צוות שנקרא 
'צוות קו כחול', שהחל לעבור על המפות הישנות כדי לדייק את 

תחומי הישובים ביו"ש. 
מפעילותו  וכתוצאה  עילית,  מודיעין  בתחומי  גם  פעל  הצוות 
בנייני   230 חוקיים:  לבלתי  הפכו  בעיר  מבנים  מאות  כי  נמצא 
כנסת,  בתי  ישיבות,  הכוללים  קרקע  צמודי  מבנים   207 מגורים, 
למעט  מסחריים.  מבנים   78 וכן  נוספים,  ציבור  ומבני  ספר  בתי 
עילית  מודיעין  מתחומי  שנגרעו  המבנים  כל  בודדים,  מבנים 
וכדין,  כדת  בניה  היתר  וקיבלו  בתוקף  תב"ע  בתוך  בזמנו  נבנו 
אך ברגע אחד הפכו בעצם לבלתי חוקיים, וכעת לא ניתן למכור 
עליהם  לקבל  לא  ואפילו  עליהם,  הזכויות  את  להעביר  אותם, 
משכנתא. בין מבני הציבור שנגרעו משטח העיר, בולטים ישיבת 
מיר ברכפלד, ישיבת כנסת הגדולה, בית הספר אור תורה, מאיר 
חינוך  מרכז  יעקב,  בית  בנות,  לחינוך  בי"ס  האמת,  דרך  עיניים, 
מיוחד, גני מורשה, בניין העירייה, הקניון והמרכז המסחרי, וכן 

מתקן מקורות והתחנה המרכזית.
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ניצח את אגד
עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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

בוקר אביבי אחד, נחמיה ושלשת חבריו 
להגיע  ותכננו  בערד  אגד  לאוטובוס  עלו 
עמו לירושלים. למרבה הצער, באזור העיר קרית 
גת, עצר האוטובוס את נסיעתו בגין תקר בגלגל. 
לארגן  שהבטיחה  לאגד  פנו  וחבריו  נחמיה 
אוטובוס חלופי כדי שייקח אותם למחוז חפצם. 
לא  אוטובוס  ושום  השעה  רבעי  כשלשת  עברה 

נראה באופק, למרות פניות חוזרות  ונשנות. 
לאחר כשעה, הודיעה להם אגד, כי לא תארגן 
לצעוד  להם  מציעה  היא  וכי  חלופי  אוטובוס 
לתחנה המרכזית בקרית גת ולעלות על אוטובוס 
באיחור  כבר  הם  כי  לאגד  הודיעו  ידידינו  אחר. 
ובלית ברירה הם ידאגו לעצמם להסעה חלופית 
ויטילו את עלותה על אגד. משאגד סירבה לפצות 
אותם מעבר לעלות המונית שלקחו, הם הגישו 

תביעה בביהמ"ש לתביעות קטנות. 
בתביעתם תבעו מאגד כעשרת אלפים ₪, בגין 
עלות המונית, הוצאות משפט ופיצוי בגין עגמת 
על  מחלוקת  אין  אמנם  כי  קבע  ביהמ"ש  נפש. 
העובדות המתוארת. יחד עם זאת, לא ניתן לומר 
מעין  שהיא  בתקלה  מדובר  התרשלה.  אגד  כי 
"כוח עליון", אגד לא יכלה למנוע אותה ובוודאי 

שתקלה זו לא נגרמה בגלל רשלנותה של אגד. 
הנטען  הנזק  גובה  כי  הטעים  אף  ביהמ"ש 
ונתבע הוא מופרז, וכי זמן המתנה של שעה או 
הוא  אחר,  אוטובוס  על  לעליה  עד  יותר,  קצת 
של  דעתה  בשיקול  פגם  נפל  לא  ומשכך,  סביר, 
אגד. ביהמ"ש גם לא מצא ממש בטענה על עגמת 
הנפש שנגרמה לתובעים וקבע כי לו חששו הם 

מאיחור, היה עליהם לצאת מוקדם יותר. 

התביעה  את  ביהמ"ש  דחה  האמור,  לאור 
וחייב כל אחד מארבעת התובעים בתשלום 150 
חבריו,  שלושת  כמו  שלא  אגד.  כהוצאות   ₪
והגיש בקשת  הסוף"  עד  "ללכת  החליט  נחמיה 
המחוזי  ביהמ"ש  הדין.  פסק  על  לערער  רשות 
קיבל את הבקשה, התיר את הערעור ואף קיבל 

אותו. 
שהוצבה  השאלה  כי  קבע  המחוזי  ביהמ"ש 
עד  אגד  התנהלות  הייתה  לא  ביהמ"ש,  לפני 
התקלה או אחריותה לקרות אותו פנצ'ר. השאלה 
הנכונה היא, איך התנהלה אגד לאחר שנתגלתה 
רשלנות  הייתה  לא  אם  אף  תקלה.  אותה 
עדיין  התקלה,  לקרות  ביחס  אגד  בהתנהלות 
לה  שנתן  לרישיון  בהתאם  מחויבת  אגד  הייתה 
ומהיר  סביר  פתרון  להעמיד  התחבורה,  משרד 

ולספק אוטובוס חלופי בהקדם. 
מדובר בשעות  כי  את הטענה  לקבל  ניתן  לא 
הטילה  בו  לאופן  להסכים  ניתן  לא  גם  עומס, 
לכו  קרי,  הנוסעים,  על  הנזק"  "מלוא  את  אגד 
באוטובוס  והשתמשו  המרכזית  לתחנה  ברגל 
אכן  ביהמ"ש  לירושלים.  לצאת  אמור  שממילא 
הסכים כי סכום הנזק הינו גבוה ואף לא הוכח, 
כולל  פיצוי בסך  לנחמיה  זאת קבע  יחד עם  אך 
לשלם  חיובו  ביטול  וכמובן,   ,₪ כ-2,000  של 
לאגד,  ביהמ"ש  "הציע"  סיום,  לקראת  לאגד. 
ההוצאות  את  נחמיה  של  מחבריו  לתבוע  שלא 
את  להם  להשיב  ולחלופין,  לחובתם,  שנפסקו 

אותו הסכום, אם הוא כבר שולם.



לתת כלים מקצועיים 
להתמודדות עסקית

לדעת לעבוד 
קשה ולהרוויח

לאפשר לעסקים 
הקטנים לצמוח

סדרת כנסים מקצועיים מבית  

בעל עסק,
להצלחה! שלך  הכתובת  זה 

יזמות ניהול והפקה :

כנס יסוד "פורום עסקים ירושלים"
26.3.17 מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!

לפרטים: 02-9410144



 י"ט בשבט תשע"ז 615/2/17

קצרצרים

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 

בושם המכוסה ב-1,800 קריסטלים
קארן  דונה   DKNY
מהדורת  משיקה 
האו  של  לוקס  דה 
 Be פרפיום  דה 
בעיצוב   Delicious
התפוח  של  אייקוני 
בקריסטל  מעוטר 
כ-1,800  סברובסקי. 
מנצנצים  קריסטלים 
סברובסקי,  של 
ארבעה  של  במגוון 

גדלים, שימשו לעיטור אמנותי ומיומן של פקקי הבקבוקים 
בעבודת יד שנמשכה 12 שעות למכסה.  כל אחד מעיצובי 
בקבוקים   55 הכוללת  לוקס,  הדה  במהדורת  הקריסטל 
משובח  בקריסטל  ומתהדר  ייחודי  הוא  בעולם,  בלבד 
וממוספר שעובר בקרת איכות קפדנית. המרכיבים היקרים 
אקססורי  יוצרים  בסביבתם,  דבר  לכל  זוהר  מעניקים 
ימכרו  הפעולה  שתוף  במסגרת  נחשק.  וניחוח  מתוחכם  
יימכרו  ובישראל  כאלה,  בושם  בקבוקי   55 בסה"כ  בעולם 
שניים בלבד. היצירות יוצגו בתערוכה בקניון רמת אביב בין 
התאריכים י"ט שבט עד ב' אדר )15-28.2.17( ניתן להשיג: 

בחנות סופר- פארם, קניון רמת אביב בלבד.

בשורה: סניף WESHOES חדש

המשפחה,  לכל  המובילה  ההנעלה  רשת   ,WESHOES
פייר  ברחוב  הדר  בקניון   – עשירי  סניף  ופותח  מתרחבת 
קניג 26 בירושלים. הסניף החדש משתרע על פני 110 מ"ר, 
מותגי  מגוון  ומציע    Multi Brands בקונספט  בנוי  והוא 
וילדים.  גברים  נשים,  המשפחה:  לכל  בינלאומיים  הנעלה 
 :WESHOES למנכ"ל  משנה  הורוביץ,  מיכאל  לדברי 
העשירי  הסניף  את  לפתוח  ונרגשים  שמחים  "אנחנו 
מובילים  הנעלה  למותגי  בבירה   WeShoes רשת  של 
בפריסה  נמצאת  אשר  הרשת  וילדים.  נשים  לגברים, 
המותגים  של  הבלעדית  והמפיצה  היבואנית  היא  ארצית 
 Blundstone, Crocs , Desigual, Rocket:המובילים
בהרחבה  מדובר  ועוד.   Dog, Natural World, Moses
חדשה  כרשת   Crocs&more רשת  של  מחדש  ומיתוג 
הרשת  יותר.  ואופנתי  רחב  מגוון  תספק  אשר  ומרעננת, 
ואנו  ההנעלה  בתחום  האחרונה  הבשורה  את  מציגה 
שמחים להביא בשורה אופנתית זו לירושלים ולהציג חנות 

Multi Brands באווירת קניות שמחה".

IKEA PS קולקציה חדשה בסדרת
מעצבים   17
העולם  מרחבי 
ליצירת  חברו 
ה  י צ ק ל ו ק ה
של  החדשה 
 ,PS איקאה 
עיניהם  כשלנגד 
עומד סגנון החיים 
החדש:  הדור  של 
ונייד.  גמיש  קל, 
היא  התוצאה 
 50 בת  קולקציה 
שלא  פריטים, 
מוכנים להתפשר 
העצמאות  על 
ולא  שלהם 
לחשוב  מפחדים 

ונתלים  מתקפלים  משקל,  קלי  רהיטים  לקופסה.   מחוץ 
על הקיר לחסכון במקום, חלקם מצויידים בגלגלים ונעים 
בחופשיות ברחבי החדר. חפצים המתאימים לשימוש בבית 
משולבים  העזה  והצבעוניות  האורבני  הלוק  לנסיעות.  וגם 
עם עיצוב מתקדם וחומרים איכותיים ועמידים. הרעיון הוא 
להפיק  לכם  שמאפשרים  הדברים  את  לבחור  לכם  לתת 
להזיז  להרים,  שתוכלו  דברים  היומיום.  מחיי  המיטב  את 
רהיטים  לבית.  מבית  או  החדרים  בין   – אתכם  ולקחת 

שישחררו אתכם במקום שיכבידו עליכם.

תחפושות מ-30 שקלים 
ם  י נ נ ו כ ת מ
ובזול  לפורים 
ביג- ברשת 

מגוון  עם  שופ 
של  עצום 
 , ת ו ש ו פ ח ת
ר  ח ב מ ב
ולכל  סגנונות 
 – הגילאים 
של  במחירים 
מ-30  החל 

שקלים בלבד! לדברי מנכ"ל הרשת, "עמלנו על קולקציית  
של  החלומות  את  להגשים  עומדים  ואנחנו  התחפושות, 
הילדים והילדות שלכם, כל תחפושת שהם רוצים תמצאו 
עוד  לא  כיס,  לכל  השווה  במחיר  והעיקר  ברשת.  אצלנו 
דמעות של ילד על תחפושת שאינה בתקציב המשפחתי". 
בענק:  לחסוך  ותתחילו  שופ'  'ביג  ממתחמי  לאחד  היכנסו 
באר שבע – ישפרו פלנט, ירושלים - האומן 9, חיפה - חוצות 

המפרץ, צומת וולקן ואשדוד – היהלומים 15.

חדש: מוס רחצה לתינוק
שועל  השיבולת  לצמח  הידעת?  אמא, 
לאור  תינוקך.  לעור  טיפוליות  סגולות 
הצלחתה של סדרת קמיל בלו שיבולת 
להרחיב  פישר  בד"ר  החליטו  שועל 
חדש  פיתוח  עם  המוצרים  מגוון  את 
פישר:  ד"ר  של  המחקר  ממעבדות 
המועשר  לתינוק  רחצה  מוס  בלו  קמיל 
מיובש  והגנה  לטיפול  שועל  בשיבולת 
רחצת  בעת  ואדמומיות  גירויים  עור, 
לאחד  נחשבת  שועל  שיבולת  התינוק. 

שיבולת  בטבע.  הקיימים  והמועילים  האיכותיים  הדגנים 
השפעה  ולו  וויטמינים  במינרליים  העשיר  דגן  הינו  שועל 
מוס  העור.  על  והגנה  הרגעה  ריכוך,  בטיפול,  גם  מיטיבה 
מרקם  בעלת  ייחודית  נוסחה  מכיל  שועל  שיבולת  רחצה 
בשילוב  מועשרת  הנוסחה  נפלא.  ובניחוח  רך  קטיפתי, 
ופרו- קמומיל  תמצית  זית,  שמן  שועל,  שיבולת  שמן  של 

ואדמומיות,  גירויים  B5, המסייע בהגנת העור מפני  ויטמין 
מרכך, שומר על לחות העור וממשיך לטפל בעור התינוק 
הינו  שועל  שיבולת  מוס  בלו  קמיל  הרחצה.   לאחר  גם 
היפואלרגני ועבר את מבחן סנסיטיב המחמיר המעיד על 
התאמה לעור עדין ורגיש במיוחד כעור התינוק. המוצר אינו 
מכיל  SLS ו- SLES, סיליקונים, שמן מינרלי, צבע ושמנים 

ארומטיים, ואינו גורם לדמעות. 

מרככי כביסה בבישום עוצמתי   
הישראלית  החברה  סנו,  חברת 
המובילה את קטגוריית מרככי הכביסה 
סנו  סדרת  עם   ,2016 לשנת  בישראל 
ומשיקה  לחדש  ממשיכה  מקסימה, 
 ,inspirations מקסימה  סנו  את 
בהשראת  כביסה  מרככי  סדרת 
החושים  את  המעוררים  ניחוחות 
זמן.  לאורך  הנשאר  עוצמתי  בבישום 
הסדרה החדשה מציעה מרככי כביסה 
ניחוחות  שני  וכוללת  עוצמתי  בבישום 
מומחי  ידי  על  פותחו  אשר  חדשים 

 soft silk בישום בינלאומיים: מרכך הכביסה סנו מקסימה
אביבית  רוח  השקד,  פריחת  של  מפנק  ניחוח  בהשראת 
 Blue Blossom ומשי מלטף ומרכך כביסה סנו מקסימה
בהשראת ניחוח מרענן של בריזת בוקר, מים קרירים ופרחי 
אביב כחולים. המרככים מגיעים באריזות קונספט חדשות 
ותכולים  ורודים  פרחים  עם  כהה  כחול  של  בצבעוניות 
בהתאמה. מרכך הכביסה סנו מקסימה סופר מרוכז מגיע 

באריזת ליטר המספיקה לעד 40 כביסות.

בכל שבוע 3 זוכים
המוביל  החיתולים  מותג  האגיס, 
ישראל,  קלארק  קימברלי  מבית 
מזמין אותך לזכות בביגוד לתינוק 
יוכלו  שבוע  בכל  במתנה!  לשנה 
בביגוד  משתתפים   3 לזכות 
למימוש    ₪  3000 בשווי  לתינוק 
ברשת keds. אז כיצד משתתפים 
במבצע? רוכשים 3 אריזות ממגוון 
את  שומרים  האגיס,  חיתולי 
מתקשרים  הקנייה,  חשבוניות 

לטלמסר שמספרו 03-3739000, עונים נכון והכי מהר על 
ויכולים לזכות! המבצע מתקיים בין התאריכים:  3 שאלות 
י"א באדר תשע"ז )9.2-9.3.17( יש לשמור את  י"ג בשבט- 

חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה. 

חורף לוהט בנתיב החסד
כמה פעמים יצא לנו 
לשמוע על מבצעים 
לרוץ  בהתלהבות 
להתאכזב?!   ו.... 
צרכניות  ברשת 
החסד"  "נתיב 

המבצעים הם "אמתיים" עם הנחות גדולות ומשמעותיות. 
לבנה  גבינה   ,20 ב-   5 קליק  טבלאות   / שקיות   לדוגמא: 
טרה 750 ג' 8.9, אורז בסמטי אריזות 7.9 ₪ ולחברי מועדון 
: שמפו / מרכך / תחליב הוואי 7.9, אגוזי / טעמי / כיף כיף 4 
ב 10, אבקת כביסה אריאל 6 ק"ג 39.9 ₪ המבצעים בתוקף 
בין התאריכים 12.2-17.2 ועוד מבצעים רבים שיעשו לכם 

חורף חם מתמיד.

מקבלים יותר בהתפתחות הילד
זקוקים  הילדה  או  הילד 
טיפולית,  רכיבה  לטיפולי 
שחיה  טיפולי,  ספורט 
רגשיים?   וטיפולים  טיפולית 
מרחיבה  פלטינום'  'כללית 
הטיפולים  מספר  את 
טיפולים   25 ומוסיפה 
הילד.  התפתחות  בתחום 
פלטינום'  'כללית  לקוחות 
בגילאי  3-9 זכאים לקבלת 
70 טיפולים ולקוחות בגילאי 
10-18 זכאים ל-55 טיפולים 

גוזה,  הילד, בכל שנה קלנדרית. לדברי פרץ  בהתפתחות 
"הרחבת  מושלם  וכללית  הבריאות  ביטוחי  מערך  ראש 
מענה  לתת  נועדה  הילד  בהתפתחות  הטיפולים  מספר 
לצרכים המשתנים של לקוחותינו. עם הוספת 25 טיפולים 
מדי שנה אנו  מציעים את מכסת הטיפולים הגדולה ביותר 
בתחום התפתחות הילד  מבין כל קופות החולים. מי נזקק 
לטיפולים אלה יוכל לקבל מגוון רחב של טיפולים שיסייעו 

לילד או הילדה לממש את הפוטנציאל שלהם".

מעתה אוספים גם בדרכים
דופן  יוצאת  היענות 
אלה  בימים  נרשמת 
"מטרנה  לפעילות 
כתמיד,   ."18 מצווה 
ימי  של  בשיאם 
יוצאת  הפרויקט, 
נעמי'  'חסדי  ניידת 
כפיות  לאסוף 
תחליפי חלב ואריזות 

של  כפיות  אלפי  עשרות  הארץ.  ברחבי  מטרנה,  דייסות 
כבר  מטרנה  דייסות  ואריזות  מטרנה  של  החלב  תחליפי 
ובמוקדי  במוסדות  בבתים,  האחרונים  בשבועות  נאספו 
חסדי  יו"ר  נטויה!  עוד  והזרוע  נעמי',  'חסדי  של  האיסוף 
הרחב  לציבור  תודה  להביע  "ברצוני  כהן:  יוסף  הרב  נעמי 
להקל  נועדה  הניידת  לשנה.  משנה  הגוברת  ההיענות  על 
רוחב  הניידת את  וב"ה מגלה  על הציבור באיסוף הכפיות 
של  והרצון  הציבור  בלבבות  הקיימים  והאכפתיות,  הלב 
ובשיתוף  באהדה  מתקבל  לנזקקים  לסייע  ושלנו  מטרנה 
פעולה נרחב בקרב כל הקהלים. אני רוצה לשלוח מעל דפי 
התרומה  על  מטרנה  לחברת  והברכה  התודה  את  העיתון 
המכובדת מידי שנה-זו השנה ה-18, אכן כה לח"י לעוסקים 
השנים  לאורך  ביד  יד  איתנו  שצועדת  ולמטרנה  במלאכה 

ויהי רצון שנזכה להרבות בחסד גם בשנים הבאות.

סבוני אסלה במגוון צבעים וניחוחות
סדרת  סנובון, 
האסלה  סבוני 
הנמכרת ביותר 
 , ל א ר ש י ב
סדרה  מציגה 
ת  ב ח ר ו מ
צבעים  עם 
וריחות  מגוונים 
סבוני  נעימים. 
של  האסלה 

סנובון מספיקים למספר רב של הדחות, מנקים, מבריקים, 
מונעים  וגם  ומקציפים  מבשמים  חיידקים,  משמידים 
הצטברות אבנית באסלה. מוצרי הסדרה מכילים חומרים 
המשמידות  בקטריאליות  אנטי  תכונות  בעלי  פעילים 
וכן  ניחוחות  במגוון  להשגה  וניתנים  הדחה  בכל  חיידקים 
את  שצובע  סנובון  המים.  את  הצובעים  שונים  בצבעים 
המים מופיע בניחוחות תפוח, אפרסק, לבנדר, וסנובון רגיל 

מופיע בניחוחות לובר, לימון, תות ומאסק.

ספוג הפלא 
את  מציגה  סנו 
הפלא  ספוג 
ייחודי  ספוג   -
בכתמים  למלחמה 
סנו  עקשניים.  
הפלא  ספוג  סושי 
בטכנולוגיה  מיוצר 
ת  י נ ש ד ח
ניקוי  המאפשרת 

מים  מעט  נוספים.  ניקוי  בחומרי  צורך  ללא  ויעיל  מהיר 
בקלות  מנקה  מאמץ,  ללא  יורד  והלכלוך  הפלא  ספוג  על 
מצוין  עקשניים.  לכלוך  וכתמי  שומנים  ומסיר  משטח  כל 
לניקוי משטחים, אמבטיות, כיורים, מכשירי חשמל, רהיטי 
פלסטיק ועור, קירות, חלונות ועוד. מגיע באריזה חסכונית 

של 6 יחידות.

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

רגיש. ניתן להשיג ברשתות הפארם ורשתות השיווק ברחבי 
הארץ.

תפריט מרקים עשיר לחורף חם 
בחורף, כשקר בחוץ, 
 – לריקוטה  היציאה 
החלבית  המסעדה 
למהדרין  הכשרה 
טוויסט  מקבלת   –
עם  ומחמם  מיוחד 
תפריט מרקים עשיר. 
בלב  שוכנת  ריקוטה 
בהר  ההיי-טק  אזור 
במקום  חוצבים 

פסטורלי ושקט, נקי ואלגנטי ועם שירות אישי חוויתי ומנות 
של  טעם  עם  אתכם  שישאירו  במיוחד  וטעימות  עשירות 
עוד. תפריט המרקים של ריקוטה כולל: מרק בצל צרפתי 
– מרק בצל עשיר המוגש עם גבינת פרמז'ן וקרוטנים, מרק 
קרם בטטה קטיפתי עשיר בבטטות, ירקות שורש ושמנת, 
– מרק מעודכן הכולל פטריות טריות בשמנת  מרק הבית 
היום  מרק  וכמובן  וחם  פריך  לחם  קונכיית  בתוך  המוגש 
המתחלף מידי יום. ריקוטה, איטלקית חלבית למהדרין. רח' 

קריית המדע, הר חוצבים ירושלים.

סייל: החל מ-69.9 ₪ בלבד
נמשך,  ברנואר  החורף   Sale
המובילה  האופנה  וברשת 
תוכלו למצוא הנחות על מגוון 
עצום של פריטים מקולקציית 
ולגברים  לנשים  החורף, 
במחלקת  מיוחדים.  במחירים 
שמלות,  למצוא  תוכלו  הנשים 
מ-69.9  החל  חצאיות  סריגים, 
 ,₪ מ-79.9.  החל  חולצות   ,₪
מגפים ונעליים אופנתיות החל 
מ-199.9  מעילים   ,₪ מ-99.9 
₪ וכמובן אקססוריז ואביזרים 
נלווים. קולקציית בגדי הנשים 
מתבססת בקו רטרו שממשיך 
באווירה  עונה,  לעוד  בנגיעות 

מעט אחרת. את השפעותיו ניתן לראות בשמלות ועליוניות 
סריגים,  קורדרוי,  פסים,  סריגי  חורפיים,  פרחים  בדפוסי 
ליומיום   – ושחור  אפור  גווני  הרבה  עם  עדינים  בצבעים 
הנחות  תמצאו  הגברים  במחלקת  החורפיות.  ולשבתות 
ענק על מגוון פריטי אופנה לגברים, בהם טי שרט החל מ- 
39.9 ₪, מכנסים החל מ- 69.9 ₪, חולצות מכופתרות החל 
ומעילים   ₪  69.9 מ-  החל  וקרדיגנים  סריגים   ,₪  69.9 מ- 
וחגורות  נעליים  עניבות,  ז'קטים,  וכמובן   ₪ מ-149.9  החל 

תואמות במחירי סוף עונה.

חדש מאמריקה לט"ו בשבט: 'קדם ישראל' החלה 
לשווק בארץ את ממתקי הפירות הטעימים והנחשקים 
 Shefa מבית תוצרת )Fruit Sticks( "פרוט סטיקס"

האמריקאית המיובאים בטעמים: תפוח, דובדבן, 
אוכמניות ופירות יער. כשרות מהודרת של הגאון רבי 

אשר 
עקשטיין 
שליט"א 
מארה"ב

מותג המתנות הקולינארי 
yoffi ישווק במהדורה 

מוגבלת את ממרח 
התמרים, שנבחר 

להכנס למארז הגורמה 
האמריקאי 'מישלן'. 

מחיר: 9.90 שקלים )120 
גר'( כשרות: חת"ס. ניתן 

להשיג און ליין באתר 
yoffi

חדשנות נוספת 
בקטגוריית משקאות 

תחליפי החלב: תנובה 
משיקה משקה אורז 

במקרר המצוננים. כל 
מוצרי הסדרה אינם 

מכילים לקטוז, כולסטרול 
וגלוטן ומועשרים בסידן 

ובויטמין D. כשרות: בד"צ 
העדה החרדית

מעדנות משיקה בצק עלים מרודד, 
מופחת שומן המכיל 30% פחות 

שומן ו- 20% פחות קלוריות מבצק 
עלים רגיל . כשרות: ועדת מהדרין 

תנובה, בד"צ בעלזא וחת"ס

"הוד לבן" מזמינה אתכם ליהנות מסדרת 
פסטרמות איכותיות במגוון טעמים 

אהובים: פסטרמה ברביקיו, פסטרמה 
מקסיקנית, פסטרמה בדבש, פסטרמה 

מעושנת, סלמי 
מהדרין בנוסף 

פסטרמה בעישון 
עדין ופסטרמה 

על גחלים.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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מציגה  מגנוליה  התכשיטים  רשת 
צמיד טניס כסף 925 בשיבוץ זרקונים 
צמיד  ואופנתי,  ייחודי  סוגר  בעל 
קלאסי ונוצץ, עם נוכחות והמון גלאם

Laline יוצאת במבצע מיוחד: רוכשים 
הפריטים  וכל    ₪ ב-19.90  תיק 
כל  הנחה.  ב-50%  לתוכו  הנכנסים 

המוצרים בחנות משתתפים במבצע

מכוורת עמק חפר משיקה דבש 
מועשר ב-6% מזון מלכות, 

שמאפשר להנות 
מהשילוב של 

הערך הבריאותי 
והתזונתי 

והטעם של שני 
מוצרי הכוורת 

המובילים. 
כשרות: בד"צ 

בשורה לחובבי הטעם 
והכשרות למהדרין: 

יטבתה משיקה חלב וניל 
למהדרין בבקבוק, במתכון 

משופר ובטעם נפלא! 
חלב וניל למהדרין מושק 

באריזה נוחה יותר שבזכות 
שקיפותה מאפשרת בקרה 

על כמות החלב הנותרת. 
בד"ץ מהדרין בראשות 

הגר"א רובין שליט"א

מקורית:  מתנה  מציע  "הצורפים"  בית 
לב  בידו  שאוחז  משמח  צבעוני  ליצן 
ס"מ.   13 בגובה  כסף  מצופה  אדום 
ממחיר  ליהנות  15.2.17תוכלו  ה-  עד 

מיוחד של 189 ₪ במקום 487 ₪

שוז  אנד  קמדן  האופנה  חנויות  רשת 
מציעה מגוון רחב של נעלי אוקספורד 
מעור  עשויות  אופנתיות,  שטוחות 
מקומי  ובייצור  יד  בעבודת  אמיתי, 
לנשים.  שיגרתיות  ודוגמאות  בצבעים 

טווח מחירים: 99 -249 ₪

 Yves הבינלאומי   המעצבים  מותג 
גוונים  שני  משיק   Saint Laurent
 GLOSS הגלוסים:  בסדרת  חדשים 
 GLOSS עדין  ורוד   –  VOLUPTE 55
VOLUPTE 154 - ורוד מלא חיים עם 

גוונים של אדום-רובי. מחיר: 140 ₪

תכשיטי  מותג  מעצבת  נמדר,  רוני 
 ,Roni N. Jewellery היוקרה 
 Shine bright like a מציגה 
diamond : עגילים וטבעות משובצים 
ומוגבלת.  חגיגית  במהדורה  יהלומים, 

Showroom בנייני הבורסה ר"ג

 FB - FRANCECESCA תיקי  מותג 
ארנקים  קולקציית  מציגים   BIGUTTI
עשויים  ערב.  כתיקי  גם  המשמשים 
עור עם ביטנה איכותית. להשיג בתיק 
ובחנויות התיקים המובחרות.  התיקים 

מחירים: 149.90 ₪ - 449.90 ₪

קרליין שמחה להציג את ערכת השימר 
גוונים  ארבעה  הראשונה,  המקצועית 
זוהרים המעניקים מגע של אור לפנים 
 Shimmer & מקצועית:   בטכניקה 

Glowמחיר לפלטת שימרים: 120 ₪

לסופר- מגיע   MICHAEL KORS
פארם אופטיק, הרשת תציע 55 דגמים 
ושמש  ראייה  משקפי  של  בלעדיים 
שמש  משקפי  המוביל.  המותג  תחת 

מייקל קורס-  599-799 ₪

המשביר לצרכן מציג קולקציות חורף 
שמיכות  של  הבית  בעולם  צבעונית 
חמה,  לשתיה  כוסות  וכירבוליות, 
ועוד.  סירים  מרקיות,  קומקומים, 

מחירים: החל מ-7.90 ₪ - 120 ₪

למייקאפ  בסיס  משיק:  קליין  דב  ד"ר 
-Primer Lift למראה חלק ועמידות 
האיפור לאורך זמן. עור בעל נקבוביות 
הפריימר,  מאפקט  ייהנה  פעורות 
אחיד  עור  מראה  ויוצר  אותן  הממלא 

וחלק.

ניוטרוג'ינה  מוצרי  ממגוון  קונים  מבצע: 
פארם  סופר  ברשת  ומעלה   ₪ ב-129 
ניוטרוג'ינה  גוף מבית  ומקבלים תחליב 
בסגולותיו  הידוע  הבר,  פטל  מסדרת 
 2.2.17 מ-  החל  במתנה.  הטיפוליות, 

ועד גמר המלאי

מותג  את  המייבאת  סגל,  קבוצת 
מביאה  לישראל,   SUAVINEX
הבקבוקים  לתחום  אופנתית  בשורה 
חדשה  קולקציה  ומשיקה  והמוצצים 

בעיצובים צבעוניים ומאוירים.  

ספא  קולקציית  מציעים  קו  אנד  גולף 
 Golf & Spa – Moroccan dream
ופרחונית  אוריינטלית  מוצרים  סדרת 
המבושמים בניחוח עמוק. מחיר הסדרה: 
99.9 ₪ עד סוף פברואר- 59.9 ₪ בלבד

הגילוח  מכונת  את  מציגה  פיליפס 
היום  עד  ביותר  המתקדמת   9000
הכוללת אפשרות בחירה בין 3 הגדרות 
להשיג  הגילוח.  של  אישית  להתאמה 
מחירים:  החשמל.  ובחנויות  ברשתות 
790-1990 ₪ 44.90 ₪ ברשתות המזון

L'OREAL PARIS, רשת התכשיטים 
 925 כסף  טניס  צמיד  מציגה  מגנוליה 
ייחודי  סוגר  בעל  זרקונים  בשיבוץ 
עם  ונוצץ,  קלאסי  צמיד  ואופנתי, 

נוכחות והמון גלאם

 Genesis - Age Control סדרת 
ומשלבת  חדשנית  פישר  ד"ר  של 
מתקדמת  אנטי-אייג'ינג  טכנולוגיית 
הפנים  בעור  בטיפול  המסייעת 

ובלחימה בעשרת סימני הזמןי

משיקה   YVES ROCHER רשת 
ולגברים  לנשים  בוטניים  טיפוח  מארזי 
ושווים  ריחניים  בישום  במבצעי  ויוצאת 

במיוחד

רשת קפה גרג 
משיקה תפריט 
עסקיות חורף, 
עשיר בטעמים 

במחירים שווים 
לכל כיס. הרשת 

שמה דגש על אוכל 
בריא מחומרי גלם 
איכותיים ושימוש 

מאוזן בשמן

מאת יבניאל שירם
הקרוב  בפסח  יחגגו  תיירות  שינפלד 
דתי  יהודי  לקהל  חופשות  של  שנה   30
"מדהים  כשרות.  ושומרי  חרדי  מסורתי 
לנו  אומרים  כשנהנים",  טס  הזמן  איך 
ראשונה שטסנו  "פעם  שינפלד.  לקוחות 
 4 לפני  פסח  היה  לחו"ל  שינפלד  עם 
וגם  שנה  כל  אליהם  חזרנו  ומאז  שנים 
הפסח כמובן שנטוס איתם לקפריסין. כי 
שינפלד עושים את הכל ברוך השם בדיוק 
כמו שצריך!". זה לא מפתיע, כשמדובר 
בחברה מס' 1 המובילה בתיירות כשרה, 
ברצינות  חופשה  כל  שלוקחת  חברה 
הקטנים  בפרטים  ומשקיעה  גדולה  הכי 
והחשובים. "אצל שינפלד מנהלי החברה 
מלווים ונמצאים איתנו בין האורחים כל 
ימי החג, כדי לדאוג שהכל יהיה מושלם. 
וצמוד,  אישי  באופן  בנו  מטפלים  הם 
שלא  שאלה  אין  בית,  בני  אנחנו  כאילו 
שלא  בעיה  או  מיידית  תשובה  מקבלת 
המסירות  ביותר,  הטובה  בצורה  נפתרת 
בעולם  דבר  שם  היא  ללקוחות  שלהם 
באף  מקבלים  לא  כזה  ויחס  התיירות, 

חברה אחרת."
ליל סדר בהילטון ניקוסיה

לפני החג יגיע צוות גדול ומיוחד מטעם 
הממוקם  הילטון  למלון  תיירות  שינפלד 
מונה  מהצוות  גדול  חלק  ניקוסיה.  בלב 
את השפים זוכי הפרסים של שינפלד, שף 
סלטים,  שף  קר,  מטבח  שף  חם,  מטבח 
במאכלים  המתמחה  יהודי  אוכל  שף 
ושף  ואשכנז  המזרח  לעדות  מסורתיים 
לא  עוגות  בהכנת  שמתמחה  קונדיטור 
שרוי’ה טעימות מאד. “ניסיון של 30 שנה 
לימד אותנו לא להשאיר דבר ליד המקרה, 
ולתכנן הכל עד לפרט האחרון. סגרנו עם 
מלון הילטון בקפריסין המצטרף לרשימה 
בעולם  הילטון  מלונות  של  מכובדת 
שאנו כבר עובדים איתם )דרזדן, סופיה, 
עובדים  ואנו  ובתאילנד(  ברטיסלבה 
באופן מתואם עם המלון בחו”ל ודואגים 
שהכל יתקתק ויהיה מוכן לפני פסח, ולא 
עושים הכל ברגע האחרון.” לקראת החג 
יגיעו למלון משלוחים מאירופה, ארה”ב 
גבינות  משובחים,  יינות  של  וישראל 
טריים,  הכי  ודגים  בשרים  אירופאיות, 
ובדיקת  השגחה  שעוברים  גלם  וחומרי 
איכות קפדנית. “כשהאורחים יגיעו לליל 
הסדר מצפה להם התרגשות גדולה, הכל 
להם  ימתינו  הפאר,  בשיא  מעוצב  יהיה 
בקבוקי יין, לצד בארים ענקיים של מזון 
של  האוכל  את  שטועם  מי  המלך.  כיד 

שינפלד תמיד חוזר לעוד חופשה.” והכל 
של  פיקוחו  תחת  שרויה  לא  כשר  גלאט 

הרה”ג משה נחשוני שליט”א.

טיולים בקפריסין המדהימה
למצוא  ניתן  מקצועיים,  לשפים  בנוסף 
בצוות שינפלד מדריכי טיולים מהשורה 
כל  שהופכים  עברית,  דוברי  הראשונה 
טיול לחוויה מרתקת ומעניינת לאורחים. 
“אפילו לקוחות שכבר היו בקפריסין פעם 
יגלו שאיתנו הדברים נראים  או פעמיים 
לגלות  יודעים  שלנו  המדריכים  אחרת. 
מקום,  כל  של  הנסתר  היופי  את  מחדש 
פשוט  שלהם  וההסברים  והתיאורים 
לחוויה  באתרים  הסיורים  את  הופכים 
השלישי  הוא  קפריסין  האי  כיף”.  של 
צדדים,  שני  לו  ויש  התיכון  בים  בגודלו 
דרומי של יוון וצפוני של תורכיה, שניתן 
לעבור ביניהם בחופשיות. שינפלד יספקו 
אפשרויות טיולים מגוונות לכל ימי הפסח, 
קפריסין  בירת  עם  הכרות  יום  שיכללו 
ניקוסיה, יום ארוך לכפרים הציוריים של 
טיול לסלע  יום  ולימסול,  הרי הטרודוס 
לקפריסין  מסע  ופאפוס,  אפרודיטה 
לשופינג.  מיוחד  יום  ולקינוח  התורכית 
“מלבד הטיולים הנהדרים אנחנו מביאים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  הזה  הפסח 
ביניהם ישי לפידות, יוסי שוורץ, אהרלה 
נחשוני וישראל נחמן תורג’מן, ותגיע גם 
מוסיקלי  מופע  שתעביר  ארקוס  אורית 
לילדים וסדנת תזונה למבוגרים. יש עוד 
אבל  אותן,  נגלה  לא  שכרגע  הפתעות 

הולך להיות שווה במיוחד!”

מי שנרשם מוקדם מרוויח
האורחים  את  לפנק  החליטו  בשינפלד 
אלו  ובימים  ה-30,  חגיגות  לרגל  השנה, 
בה  לנרשמים  הגרלה  שבוע  מדי  נערכת 
הזוכים מקבלים שדרוג לסוויטה מדהימה 
במלון הילטון קפריסין. “המקומות פשוט 
החדרים  לידיים,  מתחת  לנו  נחטפים 
סוויטות  התמלאו,  הבריכה  לכיוון 
ג’וניור כבר גם התמלאו ונותרו סוויטות 
הילטוניה יפהפיות, ואנו ממליצים בחום 
להתקשר  פשוט  מדי,  יותר  לחשוב  לא 
קודם.”  אחת  שעה  ויפה  מקום  ולהזמין 
בדף  למצוא  ניתן  ההגרלה  על  פרטים 

הפייסבוק של שינפלד תיירות. 
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

באתר  או   03-6189999 בטלפון 
 www.shainfeld.com האינטרנט

פסח כזה 
עוד לא היה

בשינפלד תיירות מצפים שהפסח הקרוב יהיה משהו 
מהאגדות. חופשת הבכורה במלון היוקרתי הילטון קפריסין 
הממוקם בלב ניקוסיה, עם ליל סדר מלכותי, אווירה יהודית 

משמחת והפתעות חגיגיות במיוחד



 
  

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

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

עם הגידול המבורך במספר התלמידות

הנרשמות בגני הילדים העירוניים 

לקראת שנת-הלימודים הבאה,

דרושות דירות עם חצרות, באזור קהילות יעקב ושיכון ו',

לצורך הפעלת גנים בהן. 

לפרטים,

נא לפנות בטל':

 03/5776363 | 03/5776453 

.03/5776584

דרושות
דירות להשכרה

 
  

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



י”ט - כ”א בשבט
תשע”ז           

15-17/2/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

אופקים

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 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

אלעד

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

אשדוד

בית שמש

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

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

לפרסום
03-6162228

 בשפירא, דו משפחתי, 
175 מ"ר מוכן לחלוקה, ממ"ד, 

מרפסת, 130 מ"ר חצר,
050-7562233)06-07(_____________________________________________

 במרכז הקהילה, ק"ד, 4 
חד', דו"ש, חלונות אלומניום 

לא טרומי, 570,000 ש"ח, 
052-7623543)06-07(_____________________________________________

באר שבע

 ברמב"ם, 3 חדרים, ק"ד, 
אחרונה, כניסה מיידית, רק 
750,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)06-09(נכסים, 052-4834706

 בלעדי להשקעה! 
בטרומפלדור, מחולקת ל- 
2 יח"ד, אופציה בגג בטון, 

1,300,000. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843, 

053-2764220)07-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-09(ה', לפרטים: 03-5785777

 המרכז לניהול נדל"ן - 
מציאה! 2 דירות מחוברות, 
2 טאבו, נפרדים, משוקעת 

מאוד! ק"ג ואחרונה, פינתית, 
מחיר מציאה! 690,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)07-07(_____________________________________________

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

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

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

054-6625272)07-07(_____________________________________________

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

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 
משופצת! עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- בקיבוץ גלויות, 3.5 חד', 

ק"ב, מציאה! 410,000 ש"ח, 
מושכרת. עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בהרצוג, 2.5 חד', מושקעת 
מאוד, 410,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בגיבורי ישראל למשקיעים! 

2.5 חד', ק"א, 390,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)07-07(_____________________________________________

 וילה מיוחדת ביפויה 
מול נוף מדהים, מגרש 
600 מ', בנוי 380 מ' + 

2 יח"ד מושכרות + אופ' 
לעוד 2 יח"ד נוספות 
לרציניים!!! "אלעד 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8939050

דופלקסים
 בעליון, דופלקס 5 חד', 
135 מ"ר, מרפסת 60 מ"ר, 

מטופחת ושמורה, כניסה 
מיידית. בבלעדיות "שחף 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-9422194

+5 חדרים
 בהזדמנות! 5, גדולה 

מאוד, בחרדי, מפתחות בתיווך 
_____________________________________________)07-07(פלוס - ח.לסקר, 03-9089201

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! לרציניים! 
4 מרווחת + גג מרוצף בבן 

קסמא, מפתחות בתיווך פלוס 
_____________________________________________)07-07(- ח.לסקר, 03-9089201

 בהזדמנות! 4 מרווחת, 
מטופחת, בעליון, חרדי איכותי. 

תיווך פלוס - ח.לסקר,
03-9089201)07-07(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק, 4 
חד' מרווחת + גינה 

60 מ', רק 1,540,000 
ש"ח, מפת' במשרד, 

לחטוף!! "אלעד נכסים" 
03-9088872)07-07(_____________________________________________

 בעליון המבוקש, דירת 
3 חד', מושקעת + מחסן, 
מטבח משודרג, נוף פתוח. 

"שחף נכסים" בבלעדיות,
052-5752500)07-07(_____________________________________________

 ברב חיד"א, 4 חד' + 
אופציה ממשית לחדר 

נוסף, שמורה ומסודרת, 
1,780,000 ש"ח. אד"י 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8493483

 מבחר דירות בבאר-שבע 
לכל כיס - משקיעים יקרים 

התקשרו עוד היום חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3, 
מושכרת ב- 5,550, מחיר 

מציאה, 950,000. "תיווך גרין" 
050-2240212)07-07(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 באליהו הנביא, דירת 

גן, 4 חד', 98 מ"ר, משופצת 
ועם גינה בטאבו, קרובה 

לאוניברסיטה במחיר: 
765,000. אור-לנכס,

050-9500075)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהחיד"א, 4 חד', 97 מ"ר, 
מסודרת ומטופחת, מרוהטת, 

ק"ג, אינסטלציה חדשה, 
735,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)07-07(_____________________________________________

 4 חדרים, שמורה 
ומקסימה, בשכונה י"א, זלמן 
ארן המבוקש, 96 מ"ר, קומה 
ראשונה עם מעלית, ממוזגת, 
סורגים כללי, מרפסת שרות, 

דוד שמש, חניה, חבל לפספס! 
אקסלוסיב שיווק וניהול נדל"ן. 

_____________________________________________)07-07(יוני צדוק, 054-5233623

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח 
במחיר מציאה. חברת "אבני 

דרך" - איתכם בכל צעד 
- משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-07(אור-לנכס, 050-9500075

 דירת 3 חדרים, 76 
מטר, מושכרת ב- 1,800 

ש"ח, מעולה לחלוקה, במחיר 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

 ברח' סיני-מצדה, 
וילה דו-משפחתי, 6 חד' 

+ 2 יחידות להשכרה, 
3,100,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך יעקב,
054-4901948)07-07(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,130,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך יעקב,

054-4901948)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש ברחוב 
דוד רזיאל המתחרד )צמוד 
לבר אילן(, אזיור מבוקש, 

דירת 4 חד', ק"ג, 96 מ"ר, 
דירה מושכרת, אופציה 

להעברת השכירות לקונה, רק 
1,150,000 ש"ח,

052-2604463)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש )איזור 
מתחרד(, דירת 3 חדרים, ק"ד, 
מסודרת מאוד, רק 760,000 

ש"ח - מחיר הזול בבית-שמש. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 052-2604463

 בקרן היסוד, 3 חד', 
ק"ק + אופציה לתוספת, 

929,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)07-07(יעקב, 054-4901948

 באזור רמבם תלת-מפלסי, 
כ.פרטית, 150 מ"ר, סלון 

ענק, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 3 כ"א לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח מפתח ב- 
_____________________________________________)07-07("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"א, 2,240,000 ש"ח, מפתח 

ב- "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)07-07(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)07-07("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

 יום פתוח - 950,000 
מושכרת ב- 2,500 מעולה 

להשקעה פרדס-כץ. "צ'מפיון-
_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 053-3121812

 בדונולו, 80 מ"ר, 
ק"א, חזית, משופצת כליל 

ומטופחת, 1,800,000. תיווך 
_____________________________________________)07-07(הנדל"ן, 050-4177419

 בסוקולוב/שפרוט, 3.5 
חד' + 2 יח"ד מושכרות, 

משופץ כליל, 2,300,000. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 בהזדמנות באוסישקין, 
60 מ"ר, משופצת, רק 

ב- 1,080,000 בי.א נדל"ן, 
054-8475577)07-07(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,050,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, -054

03-8007000 ,2545420)07-07(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)07-07(_____________________________________________

מכל רחבי הארץ ללא פערי תיווךבכל רמות המחיר

מאות
סופרים

מבחר עצום
של מגילות

מהסופר
לצרכן

          

ימים שלישי רביעי כ"ה - כ"ו  בשבט
בין השעות 10:00-22:00

רחוב רבי עקיבא 77 בני ברק
בימים אלו לא תתקיים קבלת קהל בעניני תפילין ומזוזות

סופרים המעונינים להצטרף ליריד
ולהציג למכירה את מגילותיהם,

מוזמנים ליצור קשר
במס'- 03-5799967  053-3133943

הזדרזו והבטיחו את מקומכם
(באין מענה ניתן להשאיר הודעה)

בפיקוח ועד קדושת סת"ם
בפיקוח ועד קדושת סת"ם

הדיוק שלנו הברכה בביתך

מבית "ברכת הסתם"

יריד המגילות

מי צריך כל כך הרבה ידיים
                           שירוויחו בדרך ???

%

מבחר
בתי מגילה

במקום

 בחזון-איש, 180 מ"ר, 
חזיתית, ניתנת לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באזורים מעולים 
בצפון, דירות מדהימות 

להשקעה ומגורים, 
תשואה גבוהה, החל מ- 
400,000 ש"ח. "אלמוג 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-8483810

 בקובלסקי-נורוק, 3 
חד', 80 מ"ר + מלעיךת, 

ק"א, אופציה לחדר 
רביעי, בניין מטופח. "יאיר 

נדל"ן" 052-7633978, 
052-7172628)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירות 3 
ו- 4 חד' לקניה במזומן במחיר 

הזדמנותי. נדלן הקריה,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד'. 
*בעוזיאל, 2.5 חד' + גג פתוח 

טאבו משותף. *ברימון, 4.5 
חד', טאבו משותף,

052-7643520)07-08(_____________________________________________

 בהר-שלום, דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

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

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 במכבים, דירת גן, 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ק, 
חזית, 3 כיווני אויר + 

חצר 20 מ"ר, מהממת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)07-07(_____________________________________________

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

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)07-07(_____________________________________________

 בסנהדרין ר"ג גבול 
ב"ב, פנטהאוז 6 חדרים 
מושקע ומפואר, מעוצב 

אדרכלי, 175 מ"ר בנוי 
+ 80 מרפסת בריכה 

מובנת, 2 מעלית )שבת(, 
2 מחסנים + חניה, 

נוף פתוח, 4,890,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בפרל, פנטהאוז חדש, 
140 מ"ר + 140 מ"ר מרפסת, 

ק"ד, נוף אדיר, 3,250,000. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 ביוסף חיים, 4 חד' 
+ חצר + אופציה ענקית 

מפוארת רק 1,385,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)07-07(_____________________________________________

 ליד אביי ורבא במיקום 
שקט, דופלקס 140 מ"ר, 

למטה 2 ענקית, למעלה 3 
ח', אפשרות חלוקה בקלות, 

2,190,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 חדש! באדמורי-שץ, 
דופלקס, 120 מ', אפשרות 
לטאבו משותף, מתחלקת 

בקלות "צ'מפיון-נדל"ן"
053-3121812)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבנין חדיש, 
דופלקס 5 חד', 140 מ"ר 

)3+2(, ק"ד + מעלית, מצב 
מצוין, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בברוט המתחרד, 
דופלקס כ- 70 מ"ר למטה 

ולמעלה, מרפסת שמש 
+ אפשרות הרחבה, 

מיידית! נוף פתוח, רק 
ב- 1,300,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 בלעדי!! ברמת אהרון 
אזור הוילות, דירת גג 

מיוחדת, ק"ב ואחרונה, 
4 דיירם בבנין, 220 
מ"ר, 6 חדרים + גג 

ענק פתוח, מושקעת 
ומעוצבת מהיסוד ברמה 

גבוהה, חזית, 3 כ"א 
)+ 60 מ"ר בעליית גג 

לבניית חדרים נוספים( + 
חניה פרטת, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 7 
חד', 240 מ"ר, דופלקס, 
ק"ג + מעלית, אופציה 

ליחידה, 3,390,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דופלקס, 
ענקית, 160 מ"ר במצב 

מצויין! ברחוב שקט ומרכזי! 
2,750,000. "תיווך אריה" 

054-8448478)07-07(_____________________________________________

 בלעדי באזור חרל"פ, 
דופלקס 220 מטר, קומה ד' 
+ מעלית + חנייה בטאבו, 3 
מליון, ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, דופלקס 
6 חד', 220 מ"ר, ענקית, 
משופצת מהיסוד, ק"ד + 

מעלית, נוף מרהיב, 4 כ"א, 
חזית + מעלית + חניה, 

3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון אזור 
יוקרתי דופלקס 300 מ"ר, 7 
חד', ק"ב + מעלית + חניה, 

3 כ"א )5 דיירים בבניין( + 
מרפסת גג חדשה מפוארת, 

חזית, 5,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בחידא, דופלקס 5 חד', 
140 מ"ר 3+2, ק"ג, משופצת 

כחדשה, חזית, 2,300,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 המחיר ירד!!! בר"ע/
ירושלים, 5 חד', ק"א, 100 

מ"ר, עורפית. "נדלן כהלכה" 
055-66-88-111)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, פנטהאוז 
מפואר בקרית הרצוג, בניין 

חדש, 5 חד', מרפסת ענקית, 
 ,"century 21" מחיר מבצע

_____________________________________________)07-07(טל': 052-3744260

 בטבריה, דירת גג 5 חד' 
גדולים, משופצת + מרפסות, 
קומה 3, כ- 170 מ"ר. תיווך, 

055-9941042)07-07(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה, בשמעיה מימון, 6 
חד', חזית, קבלן אמין, כ- 150 
מ"ר, 2,250,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 באכלוס, בבהי"כ הגדול, 
5.5 חד', חזית, נוף אדיר, 
2,280,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________



י”ט - כ”א בשבט תשע”ז  15-17/2/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

3-3.5 חדרים

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

דימונה

■ 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)05-09(החרדי, 058-6151555

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

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

לפרסום
03-6162228

■ 4 חד', ברח' רבי 
עקיבא / קרוב לרח' 

ישעיהו ק"ב עורפית, 
90 מ', במצב טוב, מידי, 
1,675,000, ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

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

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

052-7691732)05-08(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', ק"ג 
ללא, חזית, משופצת חלקית, 

1,690,000 ש"ח,
_____________________________________________)06-09ל(050-6865450

ברכפלד
 לל"ת, 3 חד' + מרפסת 
+ אופציה חדשה, 2 מזגנים, 

סורגים, לזו"צ/משפר דיור, 
052-7101756)06-09(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

מ"ר ק"א, חזית, 
1,250,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' אהבת שלום, 2 
חד', 30 מ"ר, משופצים 

ק"א, עם אופציה 
לתוספת 15 מ' 

1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
■ 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' מימון אזור 
אלחריזי, 3 חד', עם 

מרפסות, ק"ג, גג בטון, 
עם אופ' לבנות על הגג, 

3 כ"א, חזית, מידי, 
1,825,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 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 5308742 -050

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(_____________________________________________

■ מציאה! 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, 2,225,000 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(_____________________________________________

■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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בפ.כץ, 4 חד', משופצת 
+ מרפסות, סוכה, בנין 

מתחרד' + אפשרות הרחבה, 
1,450,000 ש"ח,

052-7684112)06-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברוזובסקי 
מציאה!! 5 חד', ק"ד, 
ענקית, יחידת הורים, 

מרפסת שמש, מחסן, 
2,400,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

 לקראת בנייה ברבי 
עקיבא, 6 חדרים, כ- 150 

מ"ר, קומה שלמה, 
ניתן לחלק לפי הצורך, 

ב- 2,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 7 
חד' נדירה, 215 מ"ר במפלס 
אחד, 3,980,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 2,980,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! 
בהזדמנות!! ברדזמין, 
5 חד', ק"ג, משופצת 

מהיסוד!! סוכה, חניה, 
2,420,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

 בלעדי!! ברבנו-תם 
פנטהאז 5 חדרים + 

מרפסות, 4 כ"א + גג 
ענק צמוד בטאבו, ק"ד 

+ מעלית עד הבית 
+ חניה, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בקרית-
הרצוג בפרויקט גני הזית 

בבנין חדש, מוכן דירת 
5 חדרים + מרפסת-
שמש גדולה, ק"ג + 

מעלית, 1,740,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בגבול ב"ב ר"ג 
אזור גולומב, 5 חדרים, 

120 מ"ר, מושקעת, 
ק"ב, 120 מ"ר + 2 חניות 

+ מחסן, 2,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ג', 7 חד', גדולה 
וחדשה, 140 מ"ר, אפשרות 

לחלוקה + מחסן וחניה, 
3,100,000 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)B.D.A ,054-8449423)07-07 תיווך

 באזור סוקולוב, 5 חד' 
גדולה, משופצת ויפה + 

מחסן, 1,950,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("אלמוג נכסים" 054-8483810

 באזור מינץ, 4 ענקית, 
יפהפיה, חדישה, ק"ב, חזית, 

מעלית + י.הורים + חניה, 
1,980,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בבן-גוריון בבניין מטופח, 
4 מרווחת, ק"ב + מעלית, 

חזית, 1,820,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בהרצל פ.כץ, ד.גג, 4.5ח', 
ק"ג, חזית, 1,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"א, טאבו 
אחד, 4 חד', 1,650,000 + 

1.5 חד', 800,000, משופצת 
מהיסוד "century 21", טל': 

052-3744260)07-07(_____________________________________________

 מציאה! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', ק"ב, 3 
כ"א, איכותית + חניה 
+ אופציה + מעלית, 

2,090,000. תיווך,
_____________________________________________)07-10ל(050-4176044

 ביונתן, 4.5 חד', 86 
מ"ר, משופצת, חדשה ברמה 
גבוהה, ק"ב, חזית + מרפסת 

גדולה + אופציה להרחבה, 
1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בעזרא, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 4 כ"א, ק"א, 
עורף פתח, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בקריית 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)07-10(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454,

מייל -
yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות באבוחצירא, 
דירת 4.5 חדרים, משופצת 

וחצר ב- 1,500,000 בי.א 
_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8462882

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. תיווך ישוב 
הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

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

03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-2545420 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 4 חד', 
חדשה מקבלן + מרפסות 

שמש, 1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! ביהודה-הלוי, 
ענקית, 110 מ"ר + אופציה, 

1,950,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)07-07(_____________________________________________

 בפנקס, 4 חד', חדשה 
מקבלן, מיידית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5 
חדרים + 3 יחידות 

דיור, 45 מ"ר כל יחידה, 
מושכרות ומרוהטות, 

תשואה של 12,500 ש"ח 
בחודש ל- 4 היחידות + 

אופציות, 2,790,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד' 
+ מחסן מושכר, ק"א 

במחיר מציאה!!! 
1,850,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-2451271

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 053-3357316

 בגניחובסקי לזריזים!! כ- 
4 חד', סוכה מסודרת, חזית, 

רק 1,385,000 ש"ח. נדלן 
_____________________________________________)07-07(הקריה, 054-8472222

 לחטוף! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', ק"ב, 100 

מ"ר + אופציה, סוכה, 
חניה, 2,100,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)07-07(_____________________________________________

 באדמורי-שץ, 4.5 חד' 
+ מרפסת ענקית, 130 מ', 

מתחלק לשתי דירות בקלות. 
_____________________________________________)07-07(053-3121812 "צ'מפיון-נדל"ן"

 בלעדי, 4 ח' ברבינו אשר, 
בניין מפואר, דירה מפוארת, 
קומה ד' + מעלית + חנייה 
בטאבו, נוף למגדלים. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בראב"ד, דירת 4 חדרים, 
קומה ראשונה, חזית, 

משופצת ומטופחת, 92 מ"ר. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 055-9941042

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

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

1,920,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4.5 חד' 
+ מחסן 100 מ"ר, ק"א + 
מעלית, משופצת, 3 כ"א, 

סוכה גדולה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

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

053-3128884)07-07(_____________________________________________

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

מהיסוד. "נדלן כהלכה" 
_____________________________________________)07-07(1,425,000 ש', 050-4141926

 בסוקולוב, 3 ח', 70 מ"ר, 
מרווחת, ק"ג, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש'. "נדלן כהלכה" 

055-66-88-111)07-07(_____________________________________________

 בתל-גיבורים, ירד המחיר, 
ק"ד, 3 חד', שקטה + חניה, 

בנין מטופח, 1,290,000. 
"century 21", טל':

052-3744260)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי 124 מ' שהם 
3 חד' בנוי + יציקה מוכנה 

ותסריט מוכן "צ'מפיון-נדל"ן" 
053-3121812)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ב עם 
אופציה להרחבה, פינוי בר"ח 

_____________________________________________)07-08ל(אלול, 052-5365370

 בשיכון ג', 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ב, חזית, מסודרת + 

אופציה בצד, 1,600,000 ש"ח. 
*במינץ, 3.5 חד', 73 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"ג, א.בגג, 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בלעדיות בנורדאו, 
3 חד', ק"א, עורף, 

בנין חדש ומפואר, ב- 
1,410,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8555594

 בגניחובסקי, מציאה, 
3 חד' + אופציה, ק"ד 
לל"מע משופצת, ב- 

1,350,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8555594

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

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 3 חד', 70 
מ"ר עם אופציה. תיווך 

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 תיווך, בהזדמנות, 3 
חדרים, קרקע, כ- 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 יחידות ואופציה 
גדולה, המכבים אבוחצירא, 

1.3 מליון, גמיש,
054-7477054)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא, כ- 80 
מ"ר, מחולקת לשתיים 
מכניסה כ- 5,500 ש"ח 
+ יציאה לחצר + התרי 

בנייה לעוד 30 מ"ר, 
ב- 1,390,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

הארץ, 054-2545420, 
03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
 ,054-2545420

03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהרצוג, 3 
חד' + יחידת הורם, 75 מ"ר 
+ אופציה, ק"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה, 80 מ"ר 
במצב מצויין, ק"ב, חזית, 
3 כ"א, 1,480,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

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

במצב מצוין, ק"ד, 
מעלית, 1,510,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, 3 
חדרים + מרפסת סוכה 
+ מחסן, יפה ומסודרת, 
1,900,000 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)B.D.A ,054-8449423)07-07 תיווך

 באזור בעלז, 3 חדרים, כ- 
95 מטר, גדולה ויפה, גמישח, 

כניסה מיידית, 1,950,000 
 B.D.A ,054-8449423 .ש"ח

_____________________________________________)07-07(תיווך

 בנורדאו, 3 חד', מפוארת, 
חזית, קומה נוחה, 1,470,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 3 חד' + 
אופציה ענקית, קומה נוחה, 
רק 1,375,000 ש"ח, סופי! 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 מציאה! באברבנאל, 
3.5 חד', סוכה, מסודרת, 

1,315,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)07-07(_____________________________________________

 לזריזים! 3 חד', כ- 75 
מ"ר, 1,050,000 ש"ח 
)מזומון(. נדלן הקריה,

054-8472222)07-07(_____________________________________________

 לרציניים!! בגינחובסקי, 
מפוארת, 3 חד', כ- 75 מ"ר 

+ אופציה מוכנה, כ- 60 מ"ר, 
סוכה, מרפסת שמש, חזית, 

1,575,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)07-07(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 חד' + 
מרפסות, 75 מ"ר + משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חד', 65 מ"ר, אופציה 

לבניה בצד ובגג, 
1,270,000 ש"ח גמיש, 

"אפיקי נדל"ן בועז
054-8474843)07-07(_____________________________________________

 במימון, ליד ביכנ"ס 
הגדול, 2.5 חד', ק"ק, 

חזית, משופצת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)07-07(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בבנימין אברהם, 2.5 
חד', קומ' 3, חזית. תיווך 
יוסף יגן, 052-2243454, 

מייל -
yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהרב-שך, 2 חד', 
משופצת + אופציה לסוכה, 

1,380,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה באזור השלושה, 
2.5 חד', יפה ומסודרת, כ"א 

טובים, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אלמוג נכסים" 054-8483810

 באזור הרב קוק, 2.5 חד', 
משופצת רק ב- 1,220,000 

ש"ח. "אלמוג נכסים"
054-8483810)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בר"ע, קומה 
ד', עורפית, כ- 60 מטר, 

זקוקה לשיפוץ + גג רעפים, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)07-07(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, דירת גן 
10 חדרים, 280 מ"ר בנוי + 

200 מ"ר גינה, בקומת גן 140 
מ"ר ועוד 2 יחידות 70 מ"ר 
כל אחת, בניין בן 11 שנה, 

תשואה גבוהה, מעין 3 דירות 
במחיר הוגן. רי/מקס - משה 

_____________________________________________)07-07(דסקל, 050-926021

 למכירה/להשכרה, דירת 
גן, 8 חד', 200 מ"ר + גינה 70 

מ"ר, מיידית. רי/מקס משה 
_____________________________________________)07-07(דסקל, 050-5926021

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

מהיסוד. משה דסקל - רימקס 
_____________________________________________)07-07(- עוצמה, 050-592602

 3 חד', משופץ, 
מרוהטת וממוזגת, 

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

_____________________________________________)07-07(הבית, 050-4199643

 4 חד', ק"ק, 100 מ"ר, 
ליד הישיבה, 590,000 

ש"ח. תיווך ברכת-הבית,
050-4199643)07-07(_____________________________________________

 בדימונה, 3.5 חד' 
ברח' המלאכה, גדולה 
ומרווחת, רק 340,000 

ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 
050-4199643)07-07(_____________________________________________

 רח' מרחבים, קומה 3 
מתוך 4, מושכרת, ב- 1,800 
ש"ח. 465,000 ש"ח. חברת 

"אבני דרך" - איתכם בכל 
צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

 רח' יגאל אלון, קומה 
1, משופצת ברמה גבוהה, 
מושכרת ב- 1,800 ש"ח. 

460,000 ש"ח. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

קריות

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

פנטהאוזים ודירות גן

מגדל העמק

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

4-4.5 חדרים

דופלקסים
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(_____________________________________________

אופקים

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

לרציניים בלבד. לא למתווכים! 
דירות אחרונות במחירים 

אטרקטיביים. מיידי,   
052-5222670 )05-08(  _____________________________________________

■ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"ק, 5 
חד', משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 7,000 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 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

 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 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

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

050-5281626)05-08(_____________________________________________

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

מרווחת, 110 מ"ר, ק"ד + 
מלעית + חניה + סוכה, 

לכניסה מיידית, כיווני אוויר 
צפון-דרום, בהזדמנות, 
1,400,000 ש"ח. תווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

zlbr54@gmail.com)06-09(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
ק"ב, באיזור החרדי, עורפית, 
משופצת, 1,280,000 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09(לל"ת, 053-3361176

קריית גת
 3 חד', ק"א, משופצת 

במתחרד להשקעה או 
למגורים, לל"ת, 890,000 

_____________________________________________)06-09ל(ש"ח, 054-2308304/5

 דירת הגג היפה בעיר! 
באבני נזר 26, 45 מ"ר דירה 
חדשה, מפוארת + 55 מ"ר 
גג פרטי, מדהים + מעלית, 
_____________________________________________)06-10(5,200 ש"ח, 054-8438688

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

כיווני אוויר טובים, כניסה 
מיידית! לל"ת, גמיש,

054-4225158)06-09(_____________________________________________

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

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

054-8425580)06-07(_____________________________________________

 2 חד' להשכרה בשיכון 
ג', ק"א, ממוזגת + דוד"ש, 

050-2101838)06-07(_____________________________________________

 יחידת חדר מרווחת, 
ממוזגת, חדשה, ק"ב ללא, 

למגורים או לעסקים, 
_____________________________________________)06-07ל(053-3164971

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

_____________________________________________)06-09(מיידי, 052-3632080

ברכפלד
 ברח' רשב"י, 2 חד' גדולים 

+ מרפסת סגורה, דוד"ש, 
מזגן, מרוהטת קומפלט, 

2,100 ש"ח, מיידי!
052-7101756)06-09(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות! דירת 3 חד' 
מרווחת, ק"א, ברוטשילד 

המתחרד, 052-7645843 אחרי 
_____________________________________________)06-08(השעה 16:00

 דרושה דירת גן ברמת 
שלמה בירושלים,

_____________________________________________)06-07ח(054-8452090

 מחפש לגור בדירת בחורים 
בירושלים, בסכום 700 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים, מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד מחיר 600 
ש"ח לחודש, 052-7163334, 

_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

 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
דופלקסים

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-08ל(053-4102331

ירושלים

■ 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

 מבחר דירות בדימונה 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום, חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 רח' החשמונאים, קומה 

3, 2.5 חדרים, משופצת 
ויפה, מושכרת ב- 1,350 

ש"ח. 300,000 ש"ח. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

חריש

בחריש
3 + מרפסת גדולה + נוף

 + אופציה

חדשה 990,000
052-6213000
&

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

_____________________________________________)07-07(יוסף, 050-6733375

 בקריית-שמואל, דירת-גן, 
5 חד', חדשה ונידרה, אופציה 
לבנייה ולחלוקה, 1,050,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח. יוסף, 050-6733375

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

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)07-07(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)07-07(_____________________________________________

 להשקעה באלחדיף, 5 
חד', 120 מ"ר, משופצת, 

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(אליהו, 050-4770020

 בשיכון ג', דירת 4 חד', 92 
מ"ר + קרקע בטאבו, אופציה 
לבניה, 750,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)07-07(_____________________________________________

 באלונים, דירת 4 חד', 
משופצת כחדשה, נוף לכינרת, 

700,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)07-07(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3.5 חד', 
130 מ"ר, אופציה לבניה, 

750,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)07-07(_____________________________________________

 להשקעה בבית-וגן, 
דירת 4 חד', משופצת + 

יח"ד אופציה לבניה ולחלוקה, 
750,000 ש"ח. מנחם,

053-3191852)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ב', 2 דירות, 
כ"א לחוד, ק"ק, ליד מקווה 

וביכנ"ס, גינה, תחבורה קרובה 
ונוחה, לל"ת, מיידי,

050-9899971)07-08(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בשיכון ב' - דירת גן, 

160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 
880,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)07-07(_____________________________________________

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

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

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

ללא מעלית, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

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

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים

ירוחם
 רח' אלכחיל על המרכז 
המרכזי, מושכרת ב- 1,500 
ש"ח, במחיר מציאה. חברת 

"אבני דרך" - איתכם בכל 
צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

 מבחר דירות בירוחם 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

וילות ובתים
 בתי קרקע, עם שטח של 
250 מ"ר עם אופציה להרחבה 

והשבחה עתידית במחירי 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

3-3.5 חדרים
 רח' צבי בורשטיין, דירת 

3 חדרים, 70 מ"ר, מחיר 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

 *למכירה/השכרה, 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. 
*4 חד' עם/בלי מעלית. 
*5 חד' + מחסן וחניה. 
*מחסן. *מקום לכולל 

להשכרה. תיווך,
053-3196069)07-07(_____________________________________________

 בארזי הבירה, 140 
מטר, דו מפלסי, 5 חדרים 

+ יחידת הורים + גינה 
+ חצר 30 מטר + מחסן 
15 מטר, מרווחת ונוחה, 

מיקום מצוין, 4,200,000, 
_____________________________________________)07-07(גמיש, 052-7118508

 Apartment in Arzei 
 Habira, 140 meters,

 duplex, 5 rooms +
 parents unit + garden

 + 30 meter yard +
 15 meter storage

 room, spacious and
 comfortable, great

 locatino, 4,200,000,
flexible. 052-7118508)07-07(_____________________________________________

 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, 050-5500323, 

02-5730077)07-07(_____________________________________________

 בגבעת זאב, באזור 
מבוקש, דו משפחתי בנוי 200 
מ"ר, נגישות ומיקום מעולים, 
גינה 180 מ"ר, מרפסת לנוף 

ומחסן 3 יח' דיור מניבות, 
חובה לראות!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב, בבניין אבן! 
5 חד' ואופצ' לחדר נוסף + 

מרפסות גדולות, פתוחות 
לנוף, 3 כיווני אוויר, מעלית, 
יח' הורים, במחיר 4 חד'!!! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב - קרוב לכל 
דבר, כניסה פרטית לדירת גן, 
4 חד' + גינה וחצר היקפית 
+ יחידת דיור 2.5 חד', ק"ק, 

בבניין מרכזי ושקט, גישה 
נוחה, במחיר קטן!!! תיווך 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)07-07(_____________________________________________

 למהירי החלטה! דירת 
4 חד' יפיפייה בשכונת 

רחביה היוקרתית, 
מושכרת ב- 156,000 
ש"ח בשנה לתקופה 
ארוכה עם בטחונות, 
רק 3,120,000 ש"ח, 

אפשרות השבחה,
053-2852752)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב, פינתית! 
בבנין מרכזי ושקט, 4 חד' + 

חדר אוכל, מרווחת, עולים 
6 מדרגות, כולל הסקה, 

משופצת ושטופת שמש, 
במחיר שווה!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

 בנווה יעקב, רח' 
גימזון, 3 חד', ק"א, מצב 
טוב, מחיר מציאה! תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)07-07(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אשר 
גולק, 3 חד', קומה 

אחרונה + טאבו מאושרת 
על הגג. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)07-07(_____________________________________________

 ירושלים, קטמון הישנה, 
רח' החי"ש המבוקש! 4 כיווני 

אוויר! בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 459 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה, המבנה כלול 
בתוכנית תמ"א 38, ירידה 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

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

גדולה לנוף פסטורלי ושקט, 
מחסן, ק"ב, הסקה וממ"ד, 

חדרים גדולים, במציאה! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בהזדמנות יח"ד משופצת, 

15 מ"ר, ללא משכנתא, 
שכירות 1,800 ש"ח, 315,000 

_____________________________________________)07-08(ש"ח. "תיווך" 052-7698329

נוף איילון

נתיבות

 דירת 5.5 חד', ק"ג, 
105 מ"ר, משופצת, מצוינת 

להשקעה, 670,000 ש"ח, 
_____________________________________________)07-10ל(050-4143377

 דו קומתי, 8 חד', -190
403 מ"ר, מרפסת 32 מ"ר, 

פרגולת סוכה 24 מ"ר + 
תוספות, 4,500,000,

_____________________________________________)07-08ל(054-7688735, 054-5342166

 ברשותנו מאגר של דירות 
להשקעה ומגורים בערים 

נתיבות, אופקים, ערד ודימונה 
)נא להתקשר אחרי הכולל ב- 
6:00 בערב(. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)07-07(_____________________________________________

נתניה
 מציאה למשקיעים! 

2.5 חד' + אופציה להרחבה, 
820,000 ש"ח, גמיש, לל"ת, 

054-2000030)07-10(_____________________________________________

עפולה
 במרכז העיר, דירה ענקית 
ניתנת לחלוקה ל- 3, רק 705 

אלף ושכירות 6,600 ש"ח, 
053-3154818)07-07(_____________________________________________

 מציאה, 4 חדרים, 
מחולקת ל- 2, רק 645,000 

ש"ח. שכירות 4,300 ש"ח 
למהירי החלטה,
053-3154818)07-07(_____________________________________________

 מציאה במרכז העיר, 
דירה מחולקת ל- 3 קומה 
2 מושכרת ב- 5,800, רק 

_____________________________________________)07-07(790,000 ש"ח, 053-3154818

 קוטג' דו, בשופר, חניות, 
משופץ, שכונה איכותית, 6 
חדרים ומרפסות. פיני רבהון-

_____________________________________________)07-07(קווין נדל"ן, 052-5943333

 במרכז העיר, פרופסור 
שור, קומה 3, 3 חדרים, מעולה 
להשקעה, מעלית, 1,150,000. 

פיני רבהון-קווין נדל"ן,
052-5943333)07-07(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - במרכז 
העיר, דירה משופצת מחולקת 

לשניים, אפשרות מגורים או 
_____________________________________________)07-07(השקעה, 050-6925400

וילות ובתים
 כפר אברהם: דו 

משפחתי, מגרש גדול ופינתי, 
5 חדרים, יחידת הורים 40 מ"ר 

אפשרות תוספת 2 קומות. 
_____________________________________________)07-07(אמא נכסים, 054-2390027

 כפר גנים ב': דו 
משפחתי, 3 קומות, 5 חדרים, 
מקום פנטסטי. אמא נכסים, 

054-2390027)07-07(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעצמאות, פנטהאוז 5 
חדרים, משופצת + מרפסת 
70 מ"ר מהסלון + אופציה. 
_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בהאורים, דירת גג, 7 
חדרים, משופצת מהיסוד + 
מחסן + משרד צמוד שניתן 
גם להשכרה, מעלית שבת. 

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

054-6401612)07-07(_____________________________________________

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

03-9301122)07-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)07-07(סכסון, 03-9301122

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

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)07-07(_____________________________________________

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, 

דירות ענק 6 חד' + 
מרפסת סוכה + מעלית 
וחניה. תיווך יהודה הס,

050-3003455)07-08(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חד' )דירה בקומה( + מ.שמש, 

מעלית וחניה, 2,100,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-4464170

 מפרטי דירת גג, 4 + 
1 בבלפור/ברנדה, מעלית, 

כניסה נפרדת + אופציה לבניה 
_____________________________________________)07-10ל(בהזדמנות, 052-5774920

 בכפר-גנים ב', 5 חדרים, 
חניה, מעלית מרפסת וממד. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 רח' שפירא, 4 ח', 
עופרית, שקטה, מעלית שבת, 

חניה בטאבו. אמא נכסים, 
054-2390027)07-07(_____________________________________________

 מציאה!! בפרנקפורטר! 
4 חדרים, משופצת חלקית, 
מסודרת, מעלית, חניה, רק 
ב- 1,470,000 ש"ח, בלעדי 

_____________________________________________)07-07(רם-נכסים, 054-5566145

 ביהודה הנשיא, דירת 4 
חד', מרפסת, מעלית )שבת(. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)07-07(_____________________________________________

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)07-07(_____________________________________________

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

כ"א. 03-9041716,
_____________________________________________)07-07(054-4761147, גיא

 בכפר-אברהם, 3 חד', 
מעלית שבת, חניה, שקטה 

ויפה, 03-9041716,
_____________________________________________)07-07(052-5785978, ודים

 ברוטשילד/גן הנשיא, 3 
גדולה, משופצת! ק"א, כ- 80 

מ"ר, רק 1,230,000 ש"ח, 
050-4811122)07-07(_____________________________________________

 בלב האיזור החרדי! 
סמילנסקי, 3 ח', ק"ב, מזגנים, 

דוד"ש, מיידית!! 1,159,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-4811122

 פרישמן 3+1/2 גדולה, 
ק.1 ללא מעלית, 1,330,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-3528252

 בהזדמנות בטרומפלדור, 
באזור החרדי והשקט, 3 

חדרים, משופצת, 1,190,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 

ריינהול יועץ ומשווק נדל"ן, 
054-6401612)07-07(_____________________________________________

 בעמישב, 3 חדרים גדולה 
ומרווחת, 75 מ"ר, פינוי גמיש. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ביוספטל, 2 + חצי, 
משופצת כחדשה!! מיידית!! 

רק 845,000 ש"ח,
050-4811122)07-07(_____________________________________________

 במרכז, 2 חד', 70 מ"ר + 
מרפסות, ק"ב, מיידי, 970,000 

_____________________________________________)07-08(ש"ח, 054-4761147

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חד', משופצת 
עם אופציה ממשית לבניה, 

050-6925400)07-07(_____________________________________________

 וילה בנווה אורנים, 
270/1200 פוטנציאל ענק, 
נוף, אופציה למס יחידות, 

אחוזי בניה, 2.5 מליון. נמימי 
_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 050-3664122

וילות ובתים

 3 חד' ברח' בן איש חי 
ליד קיויתי, ממוזגת, מאווררת 

במחיר מציאאה,
052-7618640)07-10(_____________________________________________

 מגוון גדול של דירות 
להשכרה ברחבי העיר, בי.א 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8475577

 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)07-07(_____________________________________________

 באהרון-דב, 2 חד', 
מיידית, חדשה + מעלית, 

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 053-3357316

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)07-07(_____________________________________________

 בשד' רזיאל, 4 חד', 
חדשה מקבלן לתקופה 
ממושכת, נוף מדהים, 

ק"ד, מיידי,
_____________________________________________)07-10ל(050-4444667

 באפשטיין, 3 חד', 
ק"ב, משופצת כחדשה, 
ב- 4,500 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-9030112

 בלעדי!! בדניאל, 
3.5 חדרים + הול, 

משופצת, חזית, 4 כ"א, 
ק"ב, כ' מיידית, 4,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 2,550 
ש"ח, משופצת, ביצחק שדה, 

קרקע )4 מדרגות לעלות(, 
לא מרוהטת, 45 מ"ר, חדר 

שינה וסלון גדול, מטבח נפרד, 
מקלחת ושרותים יחד,

050-6474999)07-09(_____________________________________________

 בלעדי!! באפשטיין 2 
חדרים ענקית, 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 3,300 

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

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, 

נקיה, יפה, מתאים רק 
לבודד! מה- 1-3-17, 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 054-5634160

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

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

053-3357316)07-07(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

 1 חד' לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

ריהוט, 1,800 ש"ח,
054-4400074)07-10(_____________________________________________

 בן יהודה, 4 חדרים, ק.1, 
_____________________________________________)07-07(3,750 ש"ח, 050-3528252

 ללא תיווך, ביוספטל, 3 
ח', משופצת, מזגן + דוד"ש 
- מיידית!! רק 2,600 ש"ח, 

052-3705988)07-07(_____________________________________________

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

050-3528252)07-07(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1 חדר באזור צומת 

סירקין, ק"ק, כ.פרטית, לזוג 
שומר תו"מ, כולל מיסים, 

050-4119976)07-10(_____________________________________________

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

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסמום ומכירה 
עלינו! ללא עמלה,

054-7477054)07-07(_____________________________________________

 דרושות דירות גדולות 
ללקוחות רציניים מאוד. נדלן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בחור ישיבה רציני ואחראי 
מעוניין לישון אצל אדם מבוגר, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8495336

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק, ב- 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר שבע )בשכונה 
י"א(, דירה מחולקת ל- 2 יח"ד, 
הכנסה נטו 3,300 ש"ח, מחיר 
מציאה! התקשרו עוד היום!!! 

_____________________________________________)07-07(תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע, בשכונה 
א', ליד מכללה טכנולוגית 

"סמי שמעון", מחולקת ל- 3 
יח"ד, ק"ב, מושכרות, מחיר 

בהזדמנות! תיווך,
054-2388654)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולק 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר-שבע, 
למכירה דירה מחולקת 

ל- 2 יח' בקרבת אוניבסיטת 
בן-גוריו, מושכר ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפםני פינוי בינוי, 
500,000-650,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה בבנין משרדים 
קרוב לרבי-עקיבא בב"ב, 

כ- 20 מ"ר לכל מטרה 
+ מעלית, התחייבות 

להשכרה ב- 1,350 
ש"ח בחודש )כ- 9 אחזו 

תשואה( 192,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

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

077-5166040
office@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________
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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

 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(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ "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

 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(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

052-7134905)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

 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(_____________________________________________

מחסנים

 מציאה! להשכרה 
28 מ', ק"א כניסה 
נפרדת, בבנין יפה, 

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית בהרב קוק 

ליד חברון, 2,100 ש"ח. 
ללא דמי תיווך, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

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(_____________________________________________

מגרשים

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-08(לחודש, 052-7667000

 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, 
_____________________________________________)05-18ל(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(_____________________________________________

מבנים

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)06-08(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
נונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)06-08(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

_____________________________________________)06-08(טאבו!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)06-08(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)06-08(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)06-08(בהזדמנות! 052-2457617

 100 מ"ר במגדל 
V-TOWER בבני-ברק, 
קומה 16 נוף פונה לים, 

054-2153636)06-09(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-17(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

 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, 

_____________________________________________)07-14ל(053-9520552

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

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

 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 

 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(_____________________________________________

עבור פטנט מהפכני לפתיחת בקבוקי יין

דרושים משקיעים שותפים רציניים
הפטנט נמצא בשלבים מתקדמים ביותר!

לפרטים: 

www.new-cork.com :ניתן ליצור קשר דרך האתר
סימן מסחרי רשום

077-40-30-877

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)06-09(לציבור הדתי, 050-5766979

 למכירה בב"ב, חנות 
תכשיטים ושעונים יוקרתית 

_____________________________________________)06-06ל(ומצליחה, 050-9755999

 בבני-ברק להשכרה חנות 
18 מ"ר + גלריה במרכז ר' 

_____________________________________________)06-07(עקיבא, 052-7128428

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה לנזקקים

הלקוח :עמותת עלה

הגהה:1

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה
לנזקקים

עלות המכרז: 200 ₪ 
תאריך פרסום : 9/2/2017

השעה  עד   9/3/2017 המכרז  להגשת  אחרון  מועד 
14:00 בדיוק, במדור רכש, עמותת על"ה, רחוב אצ"ל 

2 רמת-גן.  
עיון ו/או רכישת המכרז באמצעות מדור הרכש בלבד, 
רח' אצ"ל 2  קומה 2, רמת גן, טל' מספר: 03-6712148 

amuta1@ramat-gan.muni.il דוא"ל

עלות המכרז: 200 ש"ח
תאריך פרסום: 9/2/2017

מועד אחרון להגשת המכרז: 9/3/2017 
עד השעה 14:00 בדיוק, 

במדור רכש עמותת עלה, רחוב אצ"ל 2 רמת גן.
עיון ו/או רכישת המכרז באמצעות מדור הרכש בלבד, 

רחוב אצ"ל 2, קומה 2, רמת גן

טל': 03-6712148
amuta1@ramat-gan.muni.il :דוא"ל

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________

 במרכז ירושלים, 
דירה להשקעה, רשומה 

בטאבו, מושכרת למוגרים 
5% תשואה בטוחה, 

פוטנציאל השבחה 
לשילוש ההשקעה, 

N 5.3 לרציניים בלבד, 
אפשרות לניהול,

053-2852752)07-07(_____________________________________________

 השקעה טובה ובטוחה! 
חלק ממבנה - בת קומה 

אחת, לפרטי/קבלן במיקום 
מצוין בב"ב + פטנציאל, 

_____________________________________________)07-08(לל"ת, 054-8405062

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

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

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

לאוניברסיטה, 560,000 ש"ח, 
מושכר לתווך ארוך. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים בנאמנות, כ- 140 

נכסים, כל המעוניין בניהול 
נכס בבאר-שבע, דימונה, 

וירוחם, התקשרו עוד היום 
לקבלת פרטים. משרד אבני 
_____________________________________________)07-07(דרך סניף דרום, 08-6901033

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכזי ב"ב, 30 מ"ר 

+ שרותים, מיידי!
054-8405062)07-08(_____________________________________________

 בי-ם רח' מאה שערים, 
חנות 22 מ"ר, שרותים 

+ מזגן + סורגים בקרבת 
ישיבת תולדות אהרון, 
לכניסה מיידית. תיווך 

זילברברג, 03-5754412,
052-2236671

zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

 בב"ב בגרנדהול, 270 
מ"ר חזיתי, לכל מטרה, מיידי 
במחיר פיצוץ. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא חנות 25 
מ"ר, חזית, ב- 6,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

03-9030112)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש למכירה, 
ברחוב הרצל המבוקש ובאיזור 

מתחרד, בהזדמנות מצויינת 
חנות כ- 25 מ"ר, אופציה 

לתוספת, רק 450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 052-2604463

 בר' עקיבא, 18 מ"ר, 
1,350,000 ש"ח למזומן 

ומיידי! אד"י נדל"ן,
054-8493483)07-07(_____________________________________________

 להשכרה במרכז 
רבי עקיבא, 50 מ"ר 

בפסאז', מיידי. תיווך, 
03-8050080)07-07(_____________________________________________

 בפסאז' היוקרתי 
בדובק!!! בהזדמנות!!! 

חנות אחרונה כ- 50 
מ"ר, מיידית!!! תיווך, 

03-8050080)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, חנות למכירה 
בז'בוטינסקי פינת הרב שך, 16 
מטר בטאבו + חצר, 720,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)07-07(_____________________________________________

 בב"ב בבלוי, 400 מ"ר 
לכל מטרה במצב מצוין, 

20,000 לחודש, ק"א וק"ב, 
כניסה פרטית. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בב"ב ביונה הנביא, כ- 170 
מ"ר מחולק לכל מטרה, 

9,000 ש"ח לחודש, מיידי. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

 להשכרה בב"ב 
בדמשק אליעזר, כ- 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
למכירות/סופרי סת"ם 

_____________________________________________)07-10(וכדו' 054-5634160

 משרד להשכרה בב"ב 
בעזרא/נדבורנא, עד 220 

מ"ר, ק"ק + קומה 1-,
052-7124555)07-07(_____________________________________________

 להשכרה בבית נח, 
משרד 3 חדרים + עמדת 

קבלה, 70 מ"ר, ממוזג 
)אופ' לריהוט חלקי(, 
3,600 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 להשכרה בבן-גוריון 
קרוב לבית נח, יחידה 

עצמאית, כ- 17 מ"ר לכל 
מטרה, כניסה פרטית, 
2,500 ש"ח )אופציה 

לקניה ב- 320,000 
ש"ח(. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

נכסים
 בז'בוטינסקי, 3 קומות, 

מרתף/חניות/משרדים, 
הכנסה של 6.5-7%, אשרויות 

השבחה, 6,200,000. פיני 
רבהון-קווין נדל"ן,

052-5943333)07-07(_____________________________________________

קמפוס
מפואר

במרכז הארץ
למשפחות בלבד

ניתן 
להשכרה 

בפסח

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-35(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-33(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475/6)07-10(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 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(

 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(

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

050-4169667)02-15(_____________________________________________

שידוכים

 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, לאוקוסט, טיסות 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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& &

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

השכרת רכב
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

סת”ם
 משקפת הגדלה מקצועי 
לסת"ם - 200 ש"ח, משפר 

את איכות הכתיבה מקל 
ומאוד נח להרכבה,

054-8527470)06-09(_____________________________________________

תחפושות
 תחפושות מדען לילדים 

מקוריות וחדשות, החל מ- 65 
_____________________________________________)06-07ל(ש"ח, 073-7590974

 אבד תיק כתף כחול/
אפור ובתוכו תפילין ע"ש 
אביתר בטיט ועוד מספר 

דברים היקרים מאוד לבעליהם, 
_____________________________________________)06-07ח(052-8528791

 אבדו תפילין עם כיתוב 
ש.ל בטרמפ ביום חמישי כ"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טבת, 058-3208118

 אבד כרטיס מיקרו מלא 
שירים באוטובוס, יקר לבעליו, 

_____________________________________________)06-07ח(02-6514846

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7145526

 נמצא כיסוי לאמבטיה של 
עגלת בייבי ג'וגר בכנפי נשים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8496559

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)06-07ח(1-599-500-003

 אבד זוג תפילין רש"י ורבנו 
תם, התפילין היו בתוך תיק + 

_____________________________________________)06-07ח(טלית, 050-4112634/5

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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 
לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

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

מרצדס

סובארו

 "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(_____________________________________________

 גיפ' מרצדס קופה 
2016 דיזל לבן עם 

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

058-5822238)05-08(_____________________________________________

קיה
 קאיה קרניבל 2011 

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

_____________________________________________)01-10ל(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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)06-09ל(בהזדמנות, 054-5520439

יונדאי
 יונדאי I30 פרימיום 

נובמבר 2010 יד ראשונה, 
גמיש במחיר, 03-9301478, 

_____________________________________________)06-07ל(050-9301478

סיטרואן

רנו

 "הסעות דניאל" לכל 
חלקי הארץ, 14-16-20 
מקומות, נהגים אדיבים, 

מחירים נוחים, גם לארועים 
_____________________________________________)06-09(ושדה תעופה, 0527-10-10-20

 יונדאי I800, מודל 2010, 8 
מקומות, ידני טורבו דיזל מפואר, 
מזגן מפוצל בהזדמנות, 65,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-5595360

 סיטרואן פיקסו 2011, 
7 מקומות מרווחים אוטומט 
חסכוני טסט ל- 10 חודשים, 
_____________________________________________)07-07(36,000 ש"ח, 054-9919718

 סיטרואן גמפי 2004 ידני 
טורבו דיזל, 6 מקומות, טסט 7 
חודשים, 12,500 ש"ח, גמיש!! 

052-6918692)07-07(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית, מנוע בנזין + 
תוספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)07-07(_____________________________________________

 בהתנדבות! לזיכוי נשים 
- שיעורי תורה והפרשת חלה 
ע"י רבנים מרצה עם נסיון רב, 
_____________________________________________)07-10(המלצות רבות! 050-6474999

ארועים
 המהפכה החברתית 
נכנסת לרחבת הריקודים 

שלכם, מחיר קטן לזמר מצויין,
 052-7143660)07-08(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)07-19(054-8449323 בתיאום

מיני בר
 הודעה חשובה! 

נשארה כמות מוגבלת 
של "מיני ברים" 

מחודשים, עם אחריות 
לשנה ב- 390 ש"ח 

בלבד!! הקודם זוכה! 
אספקה לכל רחבי הארץ. 

לחמשת המזמינם 
הראשונים, סנן בשווי 
290 ש"ח במתנה!!! 

חייגו עכשיו
1-700-55-29-29)07-09(_____________________________________________

מצגות
 עריכת מצגות 

ואלבומים דיגיטלים. "שרי 
עיצובים"-

050-4171813
_____________________________________________)07-10(רמה אחת מעל כולם!

 "שידוכים" למגזר הספרדי 
עד גיל - 40 לרציניים בלבד, 

052-7684259)07-08(_____________________________________________

 פרויקט השידוכים הגדול 
"בשמחה" עשרות שדכניות 

מסורות יעזרו לך להקים בית:
050-4111108)07-07(_____________________________________________

■ 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

 אבד צמיד זהב לפני מס' 
_____________________________________________)07-08ח(חודשים, 055-6656434

 נמצא אוזניית בלוטוס בגן 
ורשא לפני בערך חודשיים, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6656434

 נמצא רב קו ע"ש אליהו 
יואחי בניסטי, המאבד יפנה 

_____________________________________________)07-08ח(לטל': 052-7185121

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)07-08ח(המוצא יפנה: 052-7145526

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)07-08ח(1-599-500-003

 נמצאה שרשרת זהב ברח' 
עזרא בב"ב בחודש כסליו, 
אפ' לקבלה ע"פ סימנים, 

052-7606564)07-08(_____________________________________________

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)07-08ח(וכ"ו(, 055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)07-08ח(טורפים, 055-6777117

 דרוש לישיבה, של כ- 150 
בחורים, מיחם מים לשבת 

)עדיפות לכמה שיותר גדול(, 
_____________________________________________)07-08ח(050-4129477

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)07-08ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)07-08ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)07-08ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
ישיבה, בתרומה,

_____________________________________________)07-08ח(054-7432035

 יוסף קונה ירושות 
ועזבונות, ריהוט עתיק, 

אומנות, כלי כסף, תשמישי 
קדושה, ספרים וכלי בית, 

052-2408670)07-10(_____________________________________________

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי 3 יד שניה או 

להשאלה וכן גגון בצבע 
נטראלי, יד שניה/החלפה, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6656434

 מעונין לקנות פילטר 
חיצוני גדול לאקווריום,

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 נשמח לקבל עגלת 
תאומים במצב תקין בתרומה, 

_____________________________________________)07-08ח(054-7432011

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)07-08ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7396092

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

_____________________________________________)07-08ח(052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)07-08ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)07-08ח(050-6651365

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)07-08ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן, 
שת פלורוסנטים, 15 וואט כל 

_____________________________________________)07-08ח(אחת, 054-8432271

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)07-08ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שטל למזגן ישב 
שמסובב את התריס הפנימי 

וכן את השלבים, טל':
_____________________________________________)07-08ח(03-5703174

 מעונין במקפיא ליבהר 
מהדגם הישן לחלקי חילוף 

)דגם בן 25 שנים(, טל':
_____________________________________________)07-08ח(03-5703174

 מעוניינים באינציקלופדיה 
"בית ישראל" - הלפרין במצב 

_____________________________________________)07-08ח(מצוין, טל': 052-7652707

 עט קוויקשלרי סורק 
טקסט מאנגלית לעברית עם 

קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 עם 
שני גוייסטיקים ומשחקים 

במצב מצויין, 400 ש"ח, בני-
_____________________________________________)07-08ח(ברק, 054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט, מתאים 

לאירועים, עד 150 איש, קל 
לנשיאה במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, בני-ברק, 054-3132330

 מיקרופון אלחוטי איכותי 
חב' מיקסטק במצב מצוין, 

490 ש"ח בלבד, ב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מחשב נישא ישן מ- 
2006, ווינדוס ויסטה מקורי, 

עובד רק בחשמל וסריטה 
במסך לא מפריע לשימוד, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, ברמת-גן, 054-8411815

 תנור ספירלות עומד, 85 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 כרטיס זיכרון מיקרו של 
סאנדיסק, 64 ג'יגה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4116860

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)07-08ח(052-7966786

 מחשב ווינדוס 7 + 
תוכנות, מצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-8401909

 בהזדמנות -  מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מכונת תספורת 
מקצועית, נטענת, חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)07-08ח(052-2437292

 רדיאטור 14 צלעות, 
מעולה, 150 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקי שונים, חיסול 

מחסן, מ- 20 ש"ח, -054
_____________________________________________)07-08ח(9985503

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)07-08ח(5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה, פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, ב- 500 ש"ח, 10 

חודשים בשימוש,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 מכונת תספרות כמעט 
חדשה, כל החלקים + מטען, 

חב' BABYCISS, ב- 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 03-9307308

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 054-8405498

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

_____________________________________________)07-08ח(ב- 80 ש"ח, 052-3463482

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מדפסת HP משולבת: 
הדפסה, סריקה, צילום ופקס, 

_____________________________________________)07-08ח(290 ש"ח, 050-5343924

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה, 470 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מסך דק 19 אינץ, 170 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)07-08ח(054-8470594

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

_____________________________________________)07-08ח(054-8470594

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מברגה/מקדחה, חזקה 
מאוד, 200 ש"ח, טל': -054

_____________________________________________)07-08ח(7716364

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל 2.5 

מטר, 30 ש"ח, טל': -050
_____________________________________________)07-08ח(2897977

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8536423

 תנור ספרילות עומד, 85 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 להמרות מכשיר וידאו 
קלטות גדולות, חב' סוני, 
4 ראשים, מולטי סיסטם, 

מקצועי, 250 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
סטודיו ואירועים הכוללת 2 

בטריות, פלאש ועוד ציוד נלווה 
)דגם ישן(, 500 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3132330
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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(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 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(_____________________________________________

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

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

 מציאה!!! אוצר החכמה 
החדשה )15 כ- 80,000 

ספרים( מהחברה, בכחצי 
_____________________________________________)04-06ל(מחיר, 052-7112339

 להשכרה/מכירה 
שמלת שושבינה לבנה 

יפיפיה מפוארת כחדשה, 
מידה 12, 180 ש"ח, 

054-6337121)04-08(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)05-05(מבוגרת, 050-5952474

 מעוניין לעבוד 2 פעמים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)06-07ח(מעניינת, 052-7163334

 בחור רציני מעוניין לעבוד 
בליל שישי בתלוש בלבד!

_____________________________________________)06-07ח(052-7663109

 מעמד מפלסטיק, 4 
מדפים מכיל מאוד, 100 

ש"ח גמיש,
054-8527470, בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב

 4 כלובים איכותיים 
ונוחים לציפורים/תוכים 

וכו', מחוברים ביחד, 100 
ש"ח, 054-8527470, 

_____________________________________________)06-09(בשעות הערב

 מכשיר "סודה קלאב" 
מצב מצוין - 80 ש"ח 

בלבד, גמיש,
,054-8527470
_____________________________________________)06-09(בשעות הערב

 שואב אבק לשטיחים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח,

054-8527470 בשעות 
_____________________________________________)06-09(הערב

 מיטה מקפלת חדש 
)לא היתה בשימוש( + 

מזרון, מתאים מאוד לסוכות 
ומרפסות, 150 ש"ח )גמיש(, 
_____________________________________________)06-09(054-8527470 בשעות הערב

 מתאמת פגישות 
פנינסים - עבודה מהבית, 
שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון 

ומחשב חובה,
052-4455577)07-08(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906 

_____________________________________________)07-10(עבודה מיידית!!

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)07-10(053-3135772 - בערב!

 בחור מסור לטיפול 
והשגחה עם אדם מבוגר 

בירושלים, לפרטים:
052-5180770 ,052-7907041)07-08(_____________________________________________

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 

מוכרת במשמרות, 
שכר התחלתי, 29 ש"ח 

_____________________________________________)07-08(לשעה, 052-4254111

 למשרד ברמת-גן, דרושים 
סוקרים/ות, לעבודה מול 

_____________________________________________)07-08(מחשב, 03-6128333

 לת"ת בב"ב דרוש עובד 
נקיון ל- 4 שעות אחה"צ, 40 

_____________________________________________)07-09(ש"ח לשעה, 03-6190541

 צעירים נמרצים לעבודה 
בסופ"ש בעמדות התרמה 
לארגון חסד באזור המרכז, 

052-7117085 )להתקשר בין 
_____________________________________________)07-07(7-10 בערב(

 בירושלים אישה מנוסה 
למשק בית, פעם בשבוע + 

_____________________________________________)07-07ל(המלצות, 053-3384991

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

עם נסיון, תנאים 
_____________________________________________)07-10(מעולים! 050-7250631

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים. 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 02-5375516

 דרוש קצב קבוע 
לאטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)07-10(_____________________________________________

 למעון איכותי בפתח-
תקווה, דרושה מטפלת 

מסורה, בין השעות 
8:00-16:00, תנאים 
מצויינים למתאימה,

050-4144711/2)07-08(_____________________________________________

 בב"ב מטפלים להוסטל 
"עזרה-למרפא" לאנשים עם 

פיגור שכלי )משמרות(,
,073-2229992

_____________________________________________)07-08(פקס: 073-2229988

 דרושים/ות גרפיקאית 
מנוסה לעבודה מהבית, 40 
ש"ח לשעה. *פקידת קבלה 

לחברת הייטק, 8,000-12,000 
ש"ח. *מנהלת מח' שכר 

10,000 ומעלה. *נהגי אוטובוס 
לחברת הכשרה במקום 

11,500 ש"ח. *נציג/ת שירות 
למרכז רפואי פרטי, 7,000 
ש"ח. *סמנכ"ל/ית מכירות 
לעבודה מהבית, שכר גבוה 

ועוד אלפי שמרות. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-70-55-666)07-07(_____________________________________________

 לחברה ותיקה, אמינה 
ומוכרת מב"ב, דרושים 

שרברבים בעלי מקצוע, 
ועוזרים מתחילים,
תנאי שכר טובים!

03-6181464
office@gsarusi.co.il)07-10(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות 

לתינוקיה לחצי משרה 
8:00-13:00. למשרה 

מלאה, 8:00-16:00.
תנאים טובים,
054-4499177)07-10(_____________________________________________

 למרפאת שיניים פקיד/ה 
לעבודה מהבית, לזימון תורים, 

והתנהלות מול מטופלים, 
3 שעות ביום, 2,700 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 לארגון תורני בירושלים 
רכז/ת לעבודה משרדית מול 
מוסדות חינוך, שכר גובה + 

רכב צמוד. *למשרד בירושלים 
מזכיר/ה לשעות הבוקר 

לעבודה משרדית, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 למרכז רפואי באיזור 
בני-ברק, מזכיר/ה, שעות 

נוחות, 6,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)07-07(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזר/ת אישי 
בעלי נסיון בלבד לתחום 
יחסי ציבור ויבוא מכוניות 

+ מאבטחים + סוכנים + 
מזכירה לעסקים, קו"ח:

yaronlav35@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בב"ב דרוש סוכן נדלן 
במיידי עם רשיון בתוקף 

למשרד תיווך מרכזי, 
_____________________________________________)07-07(לפרטים: 03-5702323

 לתיווך דרוש עובד 
פנסיונר/בחור לשעות הערב, 
תמורת עמלות ואחוזים, אין 
צורך בנסיון קודם, העבודה 
_____________________________________________)07-07(במשמרות, 054-7477054

 למשרד מהנדסים 
בר"ג, דרוש/ה מנה"ח 

סוג 3,2 עם נסיון וראש 
גדול, עבודה קבועה, 

תנאים טובים! קו"ח: 
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 בר"ג דרוש מהנדס 
אזרחי מנוסה, יתרון 

לבעלי רקע ניהולי, תנאים 
טובים! משרה קבועה! 

קו"ח:
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בקרית הרצוג, משרה מלאה, 
תנאי טובים, 052-7162049, 

055-6869478)07-08(_____________________________________________

 למחסן היבואן )ליד קניון 
איילון( דרושים עובדי מחסן 
לעבודה מאתגרת ומגוונת, 

דרישות התפקיד: נסיון בעבודה 
פיזית - מכונות לשעות עבודה 

רבות - היכרות עם עולם 
הביגוד יתרון - זמינות מיידית - 
העבודה באווירה וסביבה דתית 

- למתאימים שכר התחלתי
33 ש"ח לשעה, קו"ח:
chagil@mh42.co.il

בין השעות 09:00-15:00 
03-7589259)07-08(_____________________________________________

 יש לך תשוקה 
למכירות? בא אלינו ותצא 
ענק! אצלנו תלמד את כל 

שיטות המכירה המתקדמות 
ביותר בא והצטרף עוד היום 

למשפחת קידום פלוס.
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד למתאימים 
)אפשר גם להגיע ל משכורות 

של 10-15 אלף בחודש(.
* אפשרויות קידום.

בא תצטרף להצלחה!
קו"ח ניתן לשלוח למייל

job@kidumplus.co.il
_____________________________________________)07-08(טלפון: 072-3902280

דרוש/ה עובד/ת למפעל 
אלדד ק.אריה פ"ת, לימי 

חמישי - שישי ,א. לפנסיונר.
_____________________________________________טל - 03-9247724         )07-10(

 מזכירה דוברת עברית, 
אידיש ואנגלית שפת אם, 

באיזור ב"ב, בשעות  15:00 
- 21:00 אחה"צ, שכר גבוה, 
למתאימה.  058-7632114

 )07-08(_____________________________________________

 למעון יום איכותי במרכז 
ב"ב דרושה מטפלת 

  ,7.30-13.00 ,7.30-16.00
13.00-16.00,  אפשרות 

לחלק מהימים. -054
)07-10(                    8418594_____________________________________________

ריהוט

 ארון שבע דלתות מיטת 
נוער נפתחת לשלוש, כוורת 
שש רבועים, מיטת פרובנס 

_____________________________________________)06-07(צבע לבן, 052-8337890

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-09(בפ"ת, 052-8788358

תינוקות

 ,HP 4500 מדפסת 
משולבת, 290 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-9985503

 רמקול בלוטוס איכותי 
וחזק במיוחד, חדש באריזה, 

כולל אחריות, 279 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, 053-3155271

 מברגה אימפקט 12 
וולט וורקס, חדש באריזהכ 

ולל אחריות, 499 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)07-08ח(053-3155271

 תוכנה לימוד אנגלית, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(140 ש"ח, 052-7687019

 תנור טוסטר אובן, גדול 
במיוחד, 40 ל', מצב טוב 
מאוד, רק 140 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-8969770

 All in מדפסת אלחוטי 
One, חברת HP כולל דיו 
וכבל חדש כמו חדש, 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8571371

 מזגן רצפתי גדול, עובד 
מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(053-3116743

 תנור שני תאים, ב- 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8162617

 מסך מחשב קטן, 80 ש"ח 
בלבד בבני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שואב אבק, 140 ש"ח 
בלבד כולל הכול, בבני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מדפסת HP הזרקת 
דיו, 250 ש"ח, 03-6191468, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7698994

 מדפסת brother לייזר 
באריזה, 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6191468, 052-7698994

 מדיח כלים גדול קינג, 
_____________________________________________)07-08ח(150ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מגפון מיקרפון, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 חדש מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כירים גז משטח זכוכית, 
_____________________________________________)07-08ח(250, גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כיריים קרמי גמיש, 150 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מסך 36 אינצ', 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 18V, מברגה אימפקט 
280 ש"ח, חדשה

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מסך תקין, 36, 17 ו- 24 
אינץ, ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק אונקי 1000 ג'יגה, 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6651365

 מכשיר אדים  קר, גדול, 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 052-4831449

 בר מים למים חמים 
וקרים, מתחבר לברז מים, 

פועל מצויין, 320 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)07-08ח(אחרת, 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, לשמרה 

_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שניה 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בחור בן 19 עם נסיון, 
מעוניין לגור אצל מבוגר בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 054-8437102

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזר למבוגרת, 

_____________________________________________)07-08ח(050-5952474

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, פנוי 
לחצי משרה, 058-3272102, 

_____________________________________________)07-08ח(055-2273568

 מעוניין לעבוד כמדריך/אב-
בית בישיבה + כולל מגורים, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3595314

 איש אחזקה מקצועי, בכל 
המקצועות, מחפש עבודה 

בחצי משרה, 054-4273857 
_____________________________________________)07-08ח(מבת-ים

 אשה חרדית, מנקה 
בתים + נסיון רב באזור ב"ב, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3020285

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(אפשרי מהבית! 050-4160390

 בחור בגיל 23 עם 
רשיון נהיגה B בתוקף מעל 

לשנתיים, מחפש עבודה באזור 
_____________________________________________)06-07ח(המרכז, 058-7528855

 בחור ישיבה בעל מרץ, 
מחפש עבודה + מגורים אצל 

משפחה בחו"ל - ארה"ב, 
אירופה וכד', בכל תחום,

_____________________________________________)06-07ח(053-3188973, 052-7163334

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מט, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 שולחן של 4 כסאות, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין 
בקרטון, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצב מצויין, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, בבני-ברק, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מיטת יחיד גדולה, 1080 
על 1.10 מטר עם ארגז 

מצעים, ניתנת לכיוונון, 200 
ש"ח, מצב מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)07-08ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3804646

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 6 כסאות לסלון + שולחן, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6191468, 052-7698994

 שידה + מראה ומגירה 
אחת, חום בהיר, 900 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08(כחדש, 03-5745162 )ב"ב(

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום, יד 2 עם מגירה, 160 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד יד 2, צבע 
בהיר, בד קטיפה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספת עור צבע שחור, 3 
מושבים אורטופידת, 300 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 050-5737813

 ספה 2 מושבים, 220 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספה דו משבית עם ארגז 
מצעים מסנדוויץ, בד קטיפה 

כחדשה - 500 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-6481333

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)07-08ח(02-6522251, 052-3805386

 ,0.72X1.20 שולחן עץ 
מצב טוב, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 בהזדמנות, ספת 3 
מושבים של "שמרת הזורע" 

ריפוד ז'מס שמנת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7159615

 נפתחת ל- 2 מיטות + 
ארגז, בירושלים במחיר 230 

ש"ח בלבד, פלאפון:
_____________________________________________)07-08ח(053-3165376

 מיטה מעץ מלא לילדים 
נפתחת לכולל מגירות 

לאחסון, צבע פסטוק בהיר/
בשילוב צהוב, מתאים לבנים/
בנות, מצב מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-5705646

 שידה עם מגירות בצבע 
קרם, רק 190 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דלת עץ חדשה + 
משקוף, רוחב 0.75 ס"מ, ב- 

270 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 שידה קטנה עץ מלא 
מצופה שיש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 שולחן לסלון מעץ מלא, 
מצב מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 שולחן וכסאות לסלון, צבע 
ונגה, מצב מצוין, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 052-7150476

 מראה עם מסגרת חומה, 
גודל 40X1.20, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 ספה דמוי עור תלת מושב, 
צבע קרם, 250 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 ספה 3 מושבים בצבע 
חום, נוחה במיוחד, ב- 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8432614

 שולחן לסלון + מזנון, חום 
כהה, 450 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(050-6247140

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור, 

כחדשה, מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, ב- 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן לפינת אוכל, נפתח 
ל- 2.40 - ביצה + 6 כסאות, 

עץ בוק מלא במצב מצוין, 
054-4980071)07-10(_____________________________________________

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול לתינוק במצב חדש 
של משכל, 350 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-7716364

 עגלת תינוק יד 2 במצב 
מעולה כמו חדש, 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון יד 2 במצב מצוין, 
150 ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)07-08ח(052-8380655

 שידת החתלה, 160 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצוין, 240 ש"ח בלבד, בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 052-5737813

 עגלת טיולון סילבר 
קרוס, סגורה באריזה! כולל 
אחריות! 500 ש"ח במקום 
900! בירושלים, לפרטים: 

_____________________________________________)07-08ח(052-7643090

 עגלת בייבי ג'וגר סגולה, 
3 גלגלים, צריכה תיקון, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119092

 פגוש, צידנית ואירגונית 
לעגלת בייבי ג'וגר, 100 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 050-4119092

 גגון לבוגבו בי פלוס, מצב 
מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 שידה החתלה לתינוק 
במצב מעולה - 6 מגירות, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 052-7619852

 טרמפיסט של חברת 
ליטף כולל מושב במצב חדש, 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 058-3204202

 סלקל מתאים גם לרכב 
במצב מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6164119

 מיטת תינוק )לא לול(, 
ללא מזרון, במצב טוב, צבע 
_____________________________________________)07-08ח(לבן, 80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת 3 גלגלים, כחול/
שחור + כיסוי במצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(י-ם, 054-8448229

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש, נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(050-4127708

 עגלת תאומים, 250 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת תינוק, איזי בייבי, 
300 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)07-08ח(054-8410050

 טיולון, מצב מעולה, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8162617

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-4127708

 טיולון צ'יקו, 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 052-3595314

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא רכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 בוסטר מעולה, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-8162617

 מיטת תינוק איכותית, 
250 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)07-08ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכ"ו, עד 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 שידת החתלה, 5 מגירות, 
עץ שמנת, 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6164119

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון אקספרית s18, סוני 
במצב מעולה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-2421622

 סמסונג כשר + מטען 
ואוזניות, אחריות לשנה, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 072-2831414

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 להשכרה לילדה בגד 
מפואר לארוע, כחול רויאל, 
מידה 10, עליונית שרוולון 

פייטים וחצאית מרושת שחור 
ארוך, 60 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)07-14(054-8063853 )ב"ב(

 גגון לרכב, מאלומיניום, 
כמו של מונים, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים, 
_____________________________________________)07-08ח(ב- 120 ש"ח, 050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 לול מתקפל. מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 מזוודה טובה, 4 גלגלים, 
גדולה, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 אופניים עם הילוכים, מצב 
מצוין, 260 ש"ח בלבד, בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 052-5737813

 אופניים "Trek" ב- 450 
ש"ח, גמיש לרציניים, נקנה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(1,800, טל': 055-6656434

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6651365

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 טלית חדשה, תמני, גודל 
80, ב- 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)07-08ח(052-5708636

 ז'קט במצב מצוין, מידה 
58-60 בזדמנות!!! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4160457

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבל רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 כלוב לאוגרים וכו' גודל 
בינוני 80*40, ב- 100 ש"ח. 
כלוב לתוכי וכו' גודל בינוני 

ב- 80 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת שואי האיכותית ללא 

משקל, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 מציאה!!! שוטנשטיין 
חדש בינוני, 80 ש"ח עד גמר 

_____________________________________________)07-08ח(המלאי, 050-4116860

 תחפושות: חייל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8. משה 

רבינו - גיל 4, כל תחפושת 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3337530

 פאקט סגריות ווינסטון 
אירופאי, הסוג הטוב, ב- 200 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7142640

 פאקט כאמל אירופאי, 
ב- 240 ש"ח, )הסוג הטוב(, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7142640

 אופני הילוכים לילדים, 20 
אינץ, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-3177992

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, 
ב- 65 ש"ח, בבני-ברק, -052

_____________________________________________)07-08ח(7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7154392

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-7154392

 בבני-ברק, 2 תוכים + 
כלוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-7966786

 מכשיר להרחקת כלבים 
וחתולים, רעלית של 49 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-7612966

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)07-08ח(052-3805386

 סט מושלם, שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, 320 ש"ח, מידה 
,02-6522251 ,38

_____________________________________________)07-08ח(052-3805386

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בבני-ברק, 052-7600336
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■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■
■ "מתן- סיעוד" בני- 

ברק, הרב כהנמן 111, 
דרושים מטפלים/ות 

לקשישים/ות.
03-5782180)48-21/17(_____________________________________________

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

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

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

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 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(_____________________________________________

 דרושה מורה ללימוד 
ריווחית באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)06-07ל(ב"ב, 054-8456433

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 בב"ב דרושה תופרת לכל 
סוגי התיקונים + נסיון,

050-6747085)05-08(_____________________________________________

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

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
סייעת מנוסה לימי א'-ה', 

שעות מ- 12:00-17:00,
052-8226582 ,052-8530061)04-07(_____________________________________________

 לפעוטון חמים בפ"ת, 
דרושות מטפלות, 

למשרה מלאה/חלקית 
052-4491044)04-07(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בניקיון ובישול, 3 פעמים 

בשבוע, בין 16:30-20:30, 
_____________________________________________)04-07ל(050-5957951

 מטפלת למעון במרום נווה 
מ- 7:00 עד 13:00, או 07:00 

עד 16:30, תנאים טובים 
_____________________________________________)06-09ל(למתאימה, 050-2799799

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 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

 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

אליהו עזריאל
052-7123106

את עצמך?מחפש עבודה?
אימון אישי

טיפול רגשי לילדים ונוער

סדנאות ושיעורים פרטיים
שפת גוף ופנים







 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:

 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

 פקידה - מנהלת 
חשבונות, בעלת נסיון, 40 

+ לעבודה במוסך בפ"ת, 
03-9192933)03-07(_____________________________________________

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד כולל ניקיון, 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

 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 

מלאה/חלקית. תנאים 
_____________________________________________)04-07(מעולים. 050-2736409

 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(

 למוסד גריאטרי בב"ב 
טבח/ית ועוזרי טבח 

למשרה מלאה, נסיון 
חובה! קו"ח לפקס:

03-6745034
nechama@vatikim.net)05-08(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8094344 /

לסופר במרכז 
דרושים

050-2044165

-קופאים/ות
-סדרנים/ות

באזור בני ברק/רמת גן/גבעתיים
מ - 18:00 עד 20:00 
חמישה ימים בשבוע 

אופנוע חובה 
גיל: 054-2204060

עיתון גלובסלחלוקתדרושים/ות

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנה"ח, ותק 3 שנים 

לפחות, קו"ח למייל:
dani@adanei-hakesef.

co.il)05-08(_____________________________________________

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 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 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(_____________________________________________

 דרוש עובד אחראי, 
רציני, ומסודר, עם ראש גדול, 

לעבודה קבועה ומתגמלת, 
למשרה מלאה לחנות מכולת 

_____________________________________________)06-09(בב"ב, מיידית 054-7840987

 מיידי!!! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
ומסורה, שכר טוב!

_____________________________________________)05-08(052-3651355, חנה

 למשרד נדל"ן 
במתחם ב.ס.ר )בב"ב(, 
דרושה מזכירה, שליטה 

במחשבים. קו"ח:
office@israelshaked.

com
_____________________________________________)05-08(פקס: 03-7731110

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)06-11(מיידי! 073-2271471

 לנקי 10 בבני-ברק, דרושה 
מנהל סניף + נסיון, קו"ח 

israel@naki10.net :06-09(למייל(_____________________________________________

  דרושה מוכרת 
לחנות בבני-ברק לימי 

שישי וערבי חג, עדיפות 
_____________________________________________)06-07(לבחורה, 054-8475501

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
חמה ומסורה שאוהבת 
ילדים למשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
050-3277666)06-09(_____________________________________________

052-7660483 0

מטפלת
למעון בבני ברק

  למ. מלאה 13:00 - 7:30
 למ. חלקית 16:00 - 13:00

לכיתת בוגרים

 דרושות עובדות לנקיון בתי 
ספר בצור-הדסה, מ- 

9:00-17:00, שכר 30 ש"ח 
_____________________________________________)06-07(לשעה, 050-5327141

 למעון בק.הרצוג בב"ב, 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

+ נסיון, למשרה מלאה,
054-2303700)06-07(_____________________________________________

 מחפשת מקצוע 
מבוקש??? הוראה 

מתקנת באנגלית עכשיו 
במחיר מינימלי,

03-5797926)06-07(_____________________________________________

 לגן ילדים בגבעתיים 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חצי, 054-6698939,
050-9439220)06-07(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בב"ב 
לטלמרקטינג, חצי משרה + 
נסיון בתחום, שעות -13:00

17:00, קו"ח למייל -
ilanitb.finance@gmail.

com)06-07(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח 
בירושלים דרושה מנה"ח, 

ותק 3 שנים לפחות, 
קו"ח למייל:

dani@adanei-hakesef.
co.il)06-08(_____________________________________________

 למעון בב"ב - גננת/
מטפלת, גילאי 3, שעות 
גמישות, תנאים מעולים, 

054-8486316)06-09(_____________________________________________

 לפעוטון בתל-אביב, סייעת 
למלאה, אוירה ביתית נעימה, 
_____________________________________________)06-09(תנאים טובים, 054-4540782

 מנהח"ש ומנהל/ת 
קשרי לקוחות בעל/ת 
נסיון לחברה דינאמית 

בק.אריה פ"ת,
054-5472547, קו"ח:
marta@instiro.co.il)06-09(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום, 
דרושות מטפלות וגננות. סניף 

אלעד, 050-3919064. סניף 
_____________________________________________)06-07(הוד השרון, 03-6338888

 מחפשת הכנסה מכובדת 
מהבית? מכירת מוצרי פוראוור 

בגישה מבוססת ויציבה!!! 
_____________________________________________)06-13ל(לרציניות! 052-7607181

 מטפלות/ים לגיל-הרך 
לקיבוץ ליד פתח-תקווה, 

תנאים מעולים למתאימות. 
_____________________________________________)06-09(קרן, 050-7852266

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר/אחה"צ, 
תנאים טובים! -054

_____________________________________________)06-09(2022629, ורד

 בפתח-תקווה לגן פרטי 
בנווה עוז, דרושה מטפלת 
מנוסה ואחראית, תנאים 

_____________________________________________)06-09(טובים, 050-7231080

 דרושה מתאמת פגישות 
לרמת-גן, לא מכירות, ידע 

_____________________________________________)06-07(במחשב חובה, 050-2436777

 לחנות קרמיקה בב"ב, 
דרוש פקיד נמרץ למשרה 

מלאה, לשלוח פרטים 
_____________________________________________)06-09(לפקס: 03-6198981

 להשכרת רכב בב"ב, 
דרוש עובד לרחיצת רכבים, 

רשיון נהיגה + במקום שקט, 
058-6133522)06-09(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג בב"ב, 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

למשרה חלקית, 07:00-13:00. 
למלאה, 13:00-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
052-7115488)06-09(_____________________________________________

 לבית ספר חינוך מיוחד 
חרדי בפ"ת, דרושים סייע 

וסייעת למשרה מלאה, 
קו"ח:

tovig@mshahar.org.il
פקס: 03-5043014
_____________________________________________)06-09(טל': 072-2736231

 דרוש בחור צעיר מב"ב 
בלבד לעבודה בארגון ערכים, 

רשיון נהיגה חובה, מ- 
16:00-24:00, קו"ח

לפקס: 03-6747872,
_____________________________________________)06-07(טל': 050-4119440

 למגדניה באיזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד ערכב 

משעה 18.00 עד 24.00, 
_____________________________________________)06-07(לפרטים: 053-3107080

 דרושה מנקה לבנק בר"ע 
בב"ב, 5 ימים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב, 050-5305916

 ל"נקי ברמות" -
קניון רמות דרוש מנהל עבודה 

בתחום הרכב רשיון חובה
052-5991072)07-08(_____________________________________________

 למעון בפתח-תקוה 
*מטפלות למשרה מלאה. 

*מטפלות למ"מ. *מטפלות/
בחורות לצהרון לשעות

054-8474393 ,14:30-16:00)06-09(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 3 
וחשבת שכר מקצועית 

ואמינה, עצמאית עד 
מאזן, נסיון במשרד רו"ח 
ובשע"מ חובה, אפשרות 

למשרה חלקית, קו"ח:
oded@oded-cpe.co.il

_____________________________________________)07-10(פקס: 03-7511199

 מטפלת לתקופה של 
3 חודשים ותנאים טובים 

למתאימה. נחמה,
_____________________________________________)07-10ל(054-8464616

 לחנות אופנת יוקרה 
בב"ב, דרושה מוכרת אחראית, 

תנאים מצויינים!
050-2050266)07-07(_____________________________________________

 בב"ב דרושה תופרת 
לכל סוגי התיקונים + 

נסיון, לפרטים:
050-6747085)07-08(_____________________________________________

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום פרסום שיווק והפקה. המשרה נוגעת ל 3 תחומים :

1.      ניהול חשיבה ואסטרטגיה :פיתוח פרויקטים, ניתוח שוק, קיום תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות 
עבודה מפורטות, יישום בפועל של התכנית, יצירת גאנט פעילות, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול 

גורמים מקצועיים (קופרייטארים, גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו').
2.      שיווק. עבודה מול גופים וחברות גדולות במשק: יצירת קשר, קביעת פגישות, הכנת פגישות, קיום 

וניהול פגישות, סגירת עסקאות. מעקב ביצוע.
3.      הפקה. ניהול הפקת כנסים ואירועים : כושר ניהול ולוגיסטיקה, הבנה בתחום ההפקה, יכולת ניהול 

של ספקי שרות.
חובה יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז, הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם 

בסיסי נתונים. אנגלית בסיסית, ידע בתחום הפרסום והשיווק.

 סוכני מכירות:
שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.

העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

לחברת הכנסים והפקות אימג'-קו מחשבה, משרות 
אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי 
תקשורת מובילים במסגרת פרויקטים חדשנים.

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-



איזה מתוק זה לראות אברך שלומד
עם הבן של השכנים 

בואו נעשה
פה מתוק!
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