
תמונה עגומה נחשפה השבוע: 
מבין עשרות אלפי קשישים 

המטופלים בבתי האבות בישראל, 
ישנם אלפים ללא פיקוח  תיעוד 

מזעזע בו נראה מטפל מתעלל 
בקשישים בבית אבות, העלה את 
המודעות לסוגיה  שר הבריאות 
ליצמן יצא בשורת צעדים חריפים 
נגד בית האבות והודה כי "משרד 

חילופי מנכ"לים הבריאות הוא חלק מהבעיה" 
במכללה למנהל

/ עמוד 3

רשת מזון חדשה – 
וקנס של מיליונים

 / עמוד 4 

מחירי הדירות נבלמו 
והכלכלה בצמיחה

/ עמוד 3

איל נדל"ן חרדי גייס 
 1.4 מיליארד 

/ עמוד 2 

בס"ד יום רביעי כ"ו בשבט תשע"ז  22/2/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ"ה בשבט תשע"ז 21/2/17

דולר ארה"ב « 3.7070
אירו « 3.9066
לירה שטרלינג « 4.6040
יין יפני « 3.2600
פרנק שוויצרי « 3.6706

ניצחון ללבייב: 
יקבל מאה 
מיליון דולר

 / עמוד 4

(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

/ עמוד 2

נחשפה פרשת התעללות בקשישים

כשל  מערכתי

 משה בר סימן טוב
 מנכ"ל משרד הבריאות

ז’בוטינסקי 7 ב”ב )בנין מכון מור( ● שלמה המלך 12 ב”ב )בנין יש חסד(

077-40-900-70

רכבים 
חדשים  

 בטיחות
מערכות מובילאיי 

ברכבי החברה

350 ק”מ 
ליום!

שירות
 אמינות

מקצועיות

סניפים נוחים 
 וקרובים

בתוך העיר

 החל
מ- 116 & 

ליום

shachar-rent@neto.co.il



ברוך ברגמן

עשרות אלפי קשישים מטופלים בבתי אבות ברחבי 
בניגוד  חרדים.  קשישים  אלפי  גם  בהם  הארץ, 
למחשבה הראשונית כי בבתי האבות הם מוגנים, תיעוד 
המיתוס  את  לנפץ  הצליח  השבוע  בתחילת  שהתפרסם 
 '2 ב'חדשות  ישראל. בתיעוד שפורסם  וזעזע את מדינת 
בקשישים  מתעלל  בחיפה  אבות  בית  צוות  כיצד  נראה 

בשיטתיות. 
של  הבוקר  ארוחת  את  מכינים  העובדים  לדוגמה,  כך 
הקשישים כבר בשעה 2 בלילה, ומורידים את הקשישים 
לקום  יצטרכו  בכדי שלא  זו  הגלגלית בשעה  כסאות  על 
של  שתיקה  לשבור  "החלטתי  בבוקר.  מוקדמת  בשעה 
בית  בתוך  קורה  מה  להגיד  מעזים  שלא  מטפלים  אלפי 
לחשוף  והחליט  במקום  שעבד  מטפל  הסביר  האבות", 
עליהם  חלמתי  שלא  בדברים  "נתקלתי  ההתנהלות.  את 
בסיוטים שלי. לא יכולתי להמשיך, אי אפשר להמשיך". 
בחלק מהמקרים, התעללו המטפלים בקשישים בכך שלא 

טיפלו בהם כראוי מבחינה הגיינית. 
האבות  מבית  קשות.  תגובות  עורר  כאמור  התחקיר 
המדובר, "נאות כיפת הזהב", נמסר בתגובה: "הממצאים 
שהוצגו בכתבה קשים ועגומים. עם קבלת המידע, הגשנו 
תלונה במשטרה כנגד העובדים המדוברים, וזימנו אותם 
למשרד  ופנינו  פנימית  בדיקה  ועדת  הקמנו  לשימוע. 
הבריאות שיערוך בדיקה עצמאית משלו. באישור משרד 
הבריאות נתחיל השבוע ברישות בית החולים במצלמות, 
לאישור המשפחות.  בכפוף  יותקנו מצלמות  כשבחדרים 
חומרת  על  לשיחה  האבות  בית  עובד  כל  יזומנו  מחר 

העניין".
בערב יום ראשון, פשט משרד הבריאות בהנחיית השר 
יעקב ליצמן על המקום. המשטרה עצרה ארבעה מטפלים 
מעצרים  יתבצעו  וכנראה  במקום,  הראשית  האחות  ואת 
נוספים. בעקבות הסיור של אנשי משרד הבריאות הוחלט 
לפטר שורה של אנשי צוות. המשטרה הודיעה במקביל, 
כי היא תבקש מבית המשפט את תיק חקירת המוות של 

החמצן  מבלון  ונותקה  האבות  בבית  שחסתה  קשישה 
שעלה  כפי  כך,  על  הורתה  האחראית  שהאחות  לאחר 
מהתחקיר. במשטרה ינסו להבין האם הקשישה, שנפטרה 

לפני כחודש, מתה מהסיבה הזאת.

נתניהו: "נוגד את הערכים 
היהודיים"

"אני כולי מזועזע ממה שהיה כאן", אמר ליצמן. "זה 
לא אנושי, אין לי מילים אפילו. אנחנו לא יכולים לעבור 
על כך לסדר היום. אני מדבר על כל בתי האבות בארץ". 
האבות,  לבית  מצלמות  להכניס  בכוונתו  כי  אמר  ליצמן 
בהסכמת המשפחות. הוא אף הסכים כי הפיקוח של אנשי 
חלק  הוא  הבריאות  שמשרד  "ברור  בחסר.  לקה  משרדו 

מהבעיה".
במקביל, הורה ליצמן על החמרת הפיקוח על המוסדות 
הסיעודיים. בין הצעדים שנבחנים במסגרת יוזמת משרד 
שבפיקוח  סיעודיים  במוסד  מצלמות  התקנת  הבריאות: 
משרד הבריאות, תוספת מפקחים וביצוע ביקורות פתע. 
האבות  בית  מנהלי  כי  הבריאות  משרד  הודיע  כן  כמו 
הוזמנו לשימוע אצל רופא המחוז: "בתום השימוע יוחלט 
שיינקטו  הצעדים  על  והמנכ"ל  המשרד  הנהלת  ידי  על 

מולם לצורך הבטחת שלומם של הקשישים במוסד".
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אף הוא בפתח 
בפרשת  "קראנו  המזעזע,  לתחקיר  הממשלה,  ישיבת 
השבוע את פרשת יתרו. 'כבד את אביך ואת אמך למען 
יאריכון ימיך', גם למען יאריכון ימיהם". ראש הממשלה 
אנחנו  היהודית,  המורשת  שלנו,  "במורשת  הוסיף, 
תשליכני  אל  הנוספות:  הקובעות  האמירות  את  מכירים 
לעת זקנה, והדרת פני זקן, ולכן אני הזדעזעתי לראות את 
הדברים הללו, על התעללות בקשישים, הדבר הזה נוגד 
את הערכים היהודיים שלנו ואת הערכים הבסיסיים של 
מדינת ישראל, ולכן אני מצפה ממשרד הבריאות ומגורמי 
ולהבטיח  המתעללים  עם  הדין  את  למצות  האכיפה 

שהמקרים האלה לא יישנו יותר".

 כ"ו בשבט תשע"ז 222/2/17

תמונה עגומה נחשפה השבוע: מבין עשרות אלפי קשישים המטופלים בבתי האבות בישראל, ישנם 
אלפים ללא פיקוח  תיעוד מזעזע בו נראה מטפל מתעלל בקשישים בבית אבות, העלה את המודעות 
לסוגיה  שר הבריאות ליצמן יצא בשורת צעדים חריפים נגד בית האבות והודה כי "משרד הבריאות 

הוא חלק מהבעיה" 

נחשפה פרשת התעללות בקשישים

איל נדל"ן חרדי גייס 1.4 מיליארד - 
וחסך מיליונים בריבית

כשל מערכתי

  יזם חרדי מניו יורק הגה תכנית גאונית, במסגרתה גייס כספים ממשקיעים ישראלים תמורת ביטחונות גבוהים וריבית נמוכה
הלוואה דומה שהיה לוקח מהבנק האמריקאי, הייתה מגדילה את הוצאותיו בכ5-10 מיליון דולר מידי שנה

ברוך ברגמן

עשה  גולדמן  יואל  החרדי  הנדל"ן  איל 
 537 גייס  כאשר  היסטוריה  לאחרונה 
מיליון שקל מכספי פנסיה בריבית חסרת תקדים 
שגייס  גולדמן,  אמריקנים.  למשקיעים  ביחס 
חברת  באמצעות  מזה  גדולים  סכומים  בעבר 
בסוף השבוע האחרון  עבר   ,)Allyear( אולייר 
החוב  אגרות  בהנפקת  האחרונה  המשוכה  את 
את  שקלים.  מיליארד   1.4 של  לביקושים  וזכה 

הכסף גייס גולדמן בריבית של 3.95% בלבד.

נמוכה,  כה  בריבית  האשראי  לקבלת  הסיבה 
למשקיעים  העניק  שגולדמן  בעובדה  טמונה 
ביטחון בדמות שיעבוד על אחד מנכסיו בניו יורק. 
 William( וויל  וויליאם  קומפלקס  הוא  הנכס 
Vale( שבשטחו יש מלון בן 183 חדרים, חמש 
קומות משרדים בשטח של 45 אלף מ"ר, שטחי 
מסחר של 35 אלף מ"ר ומתחם ציבורי נוסף של 
60 אלף מ"ר. שוויו של הקומפלקס מוערך בכ-

252 מיליון דולר.
ביותר  משמעותי  יורק,  בניו  נכסיו  שיעבוד 
שהביא  מה  הנראה  ככל  וזה  המשקיעים  עבור 

מאחר  שקל,  מיליארד   1.4 של  עצום  לביקוש 
יהיה  המזומנים  תזרים  כי  יודעים  והמשקיעים 
אין  ולמעשה  אלטרנטיביות  מהשקעות  בטוח 
בשוק חברה המסוגלת להציע ערבות כה בטוחה. 
דולר  מיליון  כ-15  מניב  שבבעלותו  הנכס 
בשנה ויחד עם נכסים נוספים שבשליטת חברתו, 
לשנים  המזומנים  תזרים  את  גולדמן  מבטיח 
כי  מתחייב  גם  הוא  במקביל  כאשר  הבאות, 

החברה תשמור על שיעור מינוף של עד 66%.
גולדמן  של  הפנייה  פרסומים,  פי  על 
למשקיעים ישראלים הייתה מלכתחילה בניסיון 

הלוואות  היא  האלטרנטיבה  בריביות.  להפחית 
גבוהות  ריביות  שגובה  האמריקאי  בבנק  בנייה 
יותר. מחזיקי אגרות החוב, ייעתרו לקבל ריביות 
החברה  נכסי  לשעבוד  בתמורה  יותר  נמוכות 
גולדמן.  של  נכסיו  משאר  בתזרים  ושימוש 
דיור  יחידות   1200 גם  כיום  מחזיקה  החברה 
סך  בשנה.  דולר  מיליון   31 המניבות  להשכרה 
חיסכון  לציין  גולדמן  יכול  הגיוס,  לאחר  הכל, 
בעלויות,  דולר  מיליון  לעשרה  חמישה  בין  של 

זאת בשל ההפחתה בריבית.

יש כעס ציבורי בוער ומוצדק ואנחנו צריכים לתעל אותו לשיפור 
המצב הקיים. ראינו את התחקיר והתמונות הנוראיות השבוע. לי יצא 
לראות את זה מהאולפן עצמו. זו לא סיטואציה קלה. זה פשוט הפך 

את הבטן. זה סדיזם והתעללות אכזרית.
מה עשינו? עוד לפני התחקיר ביצענו ביום שישי ביקורת מיידית 
המשרד  הנהלת  חברי   16 לשימוע.  המנהלים  את  והזמנו  במתקן 
בעשרות  פתע  בדיקות  לבצע  כדי  המקצועיים  לצוותים  הצטרפו 
לשר  הצטרפנו  ואני  הרפואה  מינהל  ראש  עזרא,  ורד  ד״ר  מוקדים. 
לבדוק  המחלקות,  בין  לעבור  ונשארנו  במקום  בביקור  הבריאות 

ולדבר עם המטופלים ובני המשפחה.
הכשל  ומה  הנקודתי  המקרה  מה  לעומק  להבין  צריכים  אנחנו 
כולל  המערכתי. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת לשיפור 
ולא לסיים את האירוע רק בענישה נקודתית. פתרון מערכתי דורש 

הזרמה כספית גדולה כדי להוסיף עוד כוח אדם איכותי למערכת. 
בלילה  יש  קשישים   36 של  כשבמחלקה  טוב  שירות  לתת  קשה 
מהאנשים  מדי  יותר  לצערי,   - לכך  ומעבר  בלבד.  ומטפל  אחות 
שעובדים במוסדות האלה עושים זאת מחוסר ברירה. את זה אנחנו 
רוצים  גם  אנחנו  משאבים.  בתוספת  כרוך  והשינוי  לשנות  צריכים 
כדי  בבית  יותר  טוב  טיפול  לקבל  קשישים  ליותר  לאפשר  ויכולים 

שלא יצטרכו ללכת למוסדות סיעודיים.
הולך  שזה  בידיעה  כסף  עוד  לשלם  מוכן  הישראלי  הציבור 
הוצאות  להם הרבה  יותר שתחסוך  טובה  וסיעוד  בריאות  למערכת 
זה  וציבורית?  בצורה ממלכתית  זאת  לעשות  לא  למה  אז  פרטיות. 
דורש העלאה מתונה של דמי ביטוח הבריאות. אמרתי את הדברים 
)הלא פופולאריים( בפורומים רבים - לא יהיה מנוס מלהעלות את 

הביטוח הבריאותי.
 האוכלוסייה בישראל מתבגרת בצעדי ענק ואנחנו לא ערוכים לזה 
קריאת השכמה  זו  האחרונים  בימים  מה שראינו  לאומית.  מבחינה 
לכולנו. ומעבר לכל זה - אם יש לכם חשש בנוגע לבית אבות מסוים, 

פנו אלינו, למוקד קול הבריאות, ואנחנו מתחייבים לבדוק. 5400*

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות



כסף קטן

3        כ"ו בשבט תשע"ז 22/2/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

סחיטה טבעית: קק"ל שילמה פרוטקשן
המתנהלים  פליליים  הליכים  במסגרת 
חוקרי  נדהמו  מהצפון,  פשע  משפחת  נגד 
המשטרה לגלות כי ארגון קק"ל שילם עשרות אלפי 
שקלים למשפחה במסגרת דמי חסות )פרוטקשן(. 
ובכלים  באתרים  לפגיעה  מחשש  שולם  הכסף 
מודבקות  היו  הכלים  על  בהם.  שהיו  המכניים 
מדבקות עם השם 'רעם', שמה של חברה השמירה. 
בכלים בהם לא הודבקה המדבקה, התברר כי אכן 
נעשו נזקים. לפי כתב האישום, העבריינים "ניצלו 
את מצוקתה של קק"ל כדי לקבל דבר שאינו מגיע 
להם כדין, וכשהם מספקים בעד התשלום תמורה 

הנופלת במידה בלתי סבירה מהמקובל".

אופטימיות: העניים התעשרו
אמר  נווה  יאיר  באוצר  הראשי  הכלכלן 
כי  השבועית  בסקירה  השבוע  בתחילת 
התחתונים  העשירונים  חמשת  של  נטו  ההכנסה 
של  מההכנסה   1.5 פי  גדלה  האחרון,  בעשור 
הגדילו  העניים  כלומר,  העליונים.  העשירונים 
הסיבות  מהעשירים.  יותר  יחסית  הכנסתם  את 
הגדלת  עבודה,  על  המיסוי  הורדת  הן  לצמיחה 
קצבאות הילדים ומס הכנסה שלילי והעלאת שכר 
המינימום. שר האוצר משה כחלון מיהר להתייחס 
"מה  כי  כשאמר  הממשלה  בישיבת  לממצאים 
התפרסמו  היום  מחלחלת.  שהצמיחה  שחשוב 
שההכנסה  שמראה  הראשי  הכלכלן  של  נתונים 
הפנויה של השכבות החלשות גדלה בהרבה יותר 

מהשכבות הגבוהות. יש פה צמצום פערים".

סגירת מיכל האמוניה: לא מה שחשבתם
בחיפה  האמוניה  מיכל  סגירת  על  המאבק 
ליצור  ממשיך   - סביבתי  זיהום  בשל 
כותרות. בתחילת השבוע הודיעה התאחדות 
הסגירה  על  לערער  בכוונתה  כי  התעשיינים 
שלטענתה תוביל לפגיעה באלפי מקומות עבודה 
ותביא לשיבושים בקווי ייצור. החלופה שמציעה 
עיריית חיפה למתנגדים היא אספקת אמוניה תוף 
שההתאחדות  אלא  המפעלים,  לבעלי  יום   20
מסרבת לכך בטענה כי "מבדיקה שנעשתה על ידי 
אין  כי  נמצא  האמוניה,  בשוק  מסחריים  גורמים 
דרך להעביר אמוניה באופן מהיר למפעלים במצב 

הנוכחי".

"רובוטים צריכים לשלם מיסים"

תוספים  הרובוטים  האחרונות  בשנים 
בשלל  האדם  בני  של  מקומם  את  אט  אט 
המיליארדר  פיזיות.  בעבודות  בעיקר  עבודות, 
מעשירי  לאחד  גם  הנחשב  גייטס  ביל  האמריקני 
"כרגע,  במס.  הרובוטים  את  לחייב  מציע  העולם 
אם עובד אנושי מבצע נניח עבודה במפעל בשווי 
50,000 דולרים, הוא נדרש לשלם מס על ההכנסה 
הזו", אמר גייטס בראיון לאתר החדשות "קוורץ". 
"אם רובוט מגיע ועושה את אותה העבודה, אפשר 
היה לצפות שיוטל מס בשיעור דומה על הרובוט". 
לא בטוח שהצעתו תיושם, אבל תודו, זה רעיון לא 

רע לרשויות המס.

חילופי מנכ"לים במכללה למנהל

רני יעקובי, מנכ"ל המכללה למנהל, החליט 
מחליף:  לו  נמצא  וכבר  תפקידו  סיום  על 
נכתב  המכללה,  לסגל  שהופצה  מייל  בהודעת 
ביום  הדירקטוריון שהתקיימה  "בישיבת  לקונית: 
חמישי האחרון, הוחלט על מינויו של רפי גמיש 
למנכ"ל המכללה". גמיש שימש בשורת תפקידים 
היתר  ובין  האחרונות  השנים  בשלוש  במכללה 
אשר  המכללה  נשיא  החרדי.  הקמפוס  את  הקים 
טישלר מסר: "יעקובי היה שותף פעיל לפיתוחם 
שיתופי  את  העמיק  במכללה,  היזמות  מרכזי  של 
מובילות  חברות  עם  המכללה  של  הפעולה 
שירותים  מעטפת  המעניק  מודל  וייסד  במשק, 

לסטודנטים".

נתוני הלמ"ס: מחירי הדירות 
נבלמו והכלכלה בצמיחה

שבוע הבשורות של כחלון? תלוי את מי שואלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה מדד 
לפיו מחירי הדיור ירדו לראשונה ב־1.2% בחודשים נובמבר ודצמבר  2016 מנגד, על קביעה 

זו חולקים רבים המציגים את הירידה באמינות הלשכה והעובדה שמדובר בנתון זמני  ובנוסף: 
ברבעון האחרון של 2016 צמחה כלכלת ישראל בשיעור חד של 6.2% 

יעקב אמסלם

היה זה ללא ספק השבוע של שר האוצר 
הוא  האחרון  רביעי  ביום  כחלון.  משה 
המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על  כי  התבשר 
ירדו  הדירות  מחירי  כי  עולה  לסטטיסטיקה, 
 ,2016 ודצמבר  נובמבר  בחודשים  ב־1.2% 
זאת לאחר שלא נרשמה ירידה זה כעשר שנים. 
ירידה כללית במחירי  הנתון אמנם אינו משקף 
הדירות, מאחר וחודשים קודם לכן עלו מחירי 
על  מלמד  הדבר  אך  נוספים,  ב6.4%  הדירות 
מגמה חיובית – בה לראשונה מזה שנים נרשמת 

גם ירידה ולא רק עלייה. 
שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, אמר בתגובה 
לפרסומים כי "זה נתון מעודד", ולדבריו "צריך 
לבלום את עליית המחירים, שכן במשך עשור 
כשנגיע  עצמם.  את  הכפילו  הדירות  מחירי 
להתיישרות של העניין הזה באופן שנתי, נראה 
לאן הולכים הלאה. הבלימה הזו לא קרתה כבר 

10 שנים לפחות ואני חושב שזה משמעותי".
שר הבינוי הוסיף וציין כי המטרה היא להגיע 
לדבריו,  שנתי.  בייצור  דיור  יחידות  אלף  ל-70 
דירות  ושלי הוא לשווק  "הקו של השר כחלון 
וזה  שקלים,  אלף   200-400 של  במחירים 
ב-2018  הקרקע.  הוזלת  בעקבות  מתאפשר 
ייבנו פי שתיים דירות מב-2015, וזה ישפיע על 

המחירים".
מלבד הנתון החיובי על שוק הדיור, הלשכה 
נתונים  פרסמה  לסטטיסטיקה  המרכזית 
לפיהם,  הצמיחה.  שיעורי  על  גם  מעודדים 
כלכלת  2016 צמחה  ברבעון האחרון של שנת 
שנתי.  בחישוב   6.2% של  חד  בשיעור  ישראל 
לדברי הלשכה, מדובר בנתון החזק ביותר של 

המשק מאז הרבעון הראשון של 2010. 
במחצית השנייה של שנת 2016 עלה התוצר 
 3.8% של  עלייה  לאחר  שנתי,  בחישוב  ב-5% 
ועלייה של 2.2% במחצית  במחצית הראשונה 

השנייה של שנת 2015.
המפתיע  הנתון  בשל  כי  הן,  ההערכות 
המשק  של  הצמיחה  קצב  גם  מזנק  והמעודד, 
במחצית השנייה של 2016 ל-5%, לעומת עלייה 
של 3.2% במחצית הראשונה. הצמיחה הכוללת 
 3.8% לעומת  ל-4%  מעלה  עודכנה  ב-2016 
באומדן  מדובר  כי  לציין  יש  הקודם.  באומדן 

ראשון שעשוי להשתנות בעדכונים הבאים.

"הלמ"ס הטעה את הציבור"
הלשכה  שפרסמה  אלו  נתונים  שעל  אלא 
המרכזית לסטטיסטיקה, ישנם לא מעט חולקים. 
יו"ר לשכת השמאים לשעבר, שמאי המקרקעין 
אהוד המאירי, אמר בתגובה כי "הלמ"ס מציג 
נתונים  על  שמסתמך  סטטיסטי  ארצי  ממוצע 
מומחים  ידי  על  אומתו  ולא  מעוותים  שחלקם 
בשוק הנדל"ן, כפי שעושה השמאי הממשלתי". 
ממשיך  הממשלתי  השמאי  כאשר  לדבריו, 
ערים  ב-16  הדירות  מחירי  מדד  את  לערוך 
מקצועיים  סטנדרטים  פי  על  בארץ  מרכזיות 
לא  נמשכת,  המחירים  עליית  מגמת  כי  ומוצא 
ואוסר  הלמ"ס  מדד  את  מעדיף  שכחלון  פלא 
מקרה  "בכל  ברבים.  המדד  את  לפרסם  עליו 
השמחה עוד מוקדמת, ועל הרוכשים להבין כי 
מחירי הדירות ימשיכו להיות על פי השוק ולא 

על פי מדד כחלון".
של  הודעתה  מתקבלת  שבה  הספקנות 
הלשכה, טמונה בעובדה שגם בלמ"ס ציינו כי 
במדדים  להשתנות  שעשוי  ארעי  בנתון  מדובר 

את  הספקנים  מציגים  לכך  כהוכחה  הבאים. 
 ,2014 בשנת  במדד  שנרשמה  הדומה  הירידה 
אז נראתה ירידה של אחוז שלם. במשרד האוצר 
מה  זמן  לאחר  אך  הנתון,  על  לחגוג  מיהרו 
התברר כי לנתון לא היה בסיס ובמדד הבא הוא 

נעלם. 
שאלה  בסימן  הנתונים  לקבלת  נוספת  סיבה 
היא על רקע טעותם של הסטטיסטיקאים בנתוני 
טעות  האחרון.  מאי  בחודש  במשק  הצמיחה 
ישראל.  ובנק  האוצר  של  לצעדים  שהביאה 
בוגין  נחמה  והמשפטנית  המקרקעין  שמאית 
אחרת  מדבר  השוק  כי  שעבר  בשבוע  אמרה 
והשטח לא מראה ירידה וגם לא ציפייה לירידה, 
את  הטעה  כי  בהצהרות  יצא  שהלמ"ס  "אחרי 
את  מפסיק  והוא  שנים  כמה  לאורך  הציבור 
פרסומיו, הצהרה כזו נתפסת לא אמינה ותביא 
לכך שחוסר האמון כלפי דיווחיו יגדל וישאיר 
קרוב  שיביא  דבר   - שקט  בחוסר  השוק  את 

לוודאי שוב לעליות מחירים".

במהלך ביקורת מס הכנסה שנערכה במסעדה בירושלים 
לפני מספר שנים, הואשמו בעלי המסעדה בהעלמת הכנסות 

במיליוני שקלים  לאחר ערעור, הם זכו בבית המשפט

זאבי סגל

שנערכה  הכנסה'  'מס  בביקורת 
בירושלים  'סימה'  במסעדת 
הואשמו  שנים,  מספר  לפני 
רשות  פקידי  ידי  על  המסעדה  בעלי 
המיסים בהעלמת הכנסות בסך מיליוני 
שקלים. הרשות טענה, כי מעיון בספרי 
בין  התאמה  חוסר  נמצא  החשבונות 
הסבר  לכל  זכו  שלא  אינדיקציות  שלל 
מניח את הדעת על ידי הבעלים, לפיכך 
השית פקיד השומה מחוז ירושלים על 
וקנס  גבוהות  שומות  המסעדה  בעלי 

כספי גבוה.
את  הכחישו  המסעדה  שבעלי  אלא 
ההאשמות וטענו לבדיקה לא מקצועית 
של הרשות. הם ערערו לבית המשפט - 
שם הציגו בפני השופט חוות דעת של 
כלכלן שעבר גם הוא על כלל הספרים 
והנתונים, ערך את התחשיבים הנדרשים 

והוכיח כי בבדיקות מטעם הרשות אכן 
נפלו פגמים ואי דיוקים.

במפתיע, קבע השופט כי "יש מגוון 
המערערת,  בגישת  התומכים  נתונים 
ובין היתר העובדה שספריה לא נפסלו 
לא  הון  הפרשי  אצלה  התגלו  ולא 

מוסברים". 
אינו  הוא  כי  השופט,  ציין  מאידך 
בשרירות  פעלה  המסים  שרשות  סבור 
כן  כעקרון  התחשיב  ממצאי  וכי  לב 
היא  הבעיה  פעולותיה,  את  הצדיקו 
"שורה  לדעתו  עורר  עצמו  שהתחשיב 

של קשיים" אותן מנה בהמשך.
שיכול  אף  כי  השופט,  קבע  לבסוף 
אך  השומה,  תיקון  על  להורות  היה 
לנוכח חוות הדעת שהגישה המערערת, 
לבטל  מעדיף  הוא  בדיווחיה,  התומכת 
את השומות החדשות ואת הקנס שהוטל 
בהוצאות  גם  זכתה  המערערת  עליה. 
משפט ושכ"ט בסכום של 15,000 שקל.

ניצח את רשות המיסים בבית המשפט

זאבי סגל 

המנהלית  בעתירה  משמעותית  התפתחות 
לעניינים  המשפט  לבית   2015 ביולי  שהוגשה 
בבנק  הבנקים  על  המפקח  כנגד  בירושלים  מנהליים 
ישראל, במסגרתה דרשו העותרים לחשוף את כל נתוני 
המשכנתאות הניתנות על-ידי הבנקים ונמסרות למפקח 

במסגרת תפקידו - וזאת לצורך מחקר אקדמי. 
ברשות  בירושלים  מנהליים  לעניינים  המשפט  בית 
בין  להסכמות  להגיע  המליץ  אור  בן  נאוה  השופטת 
הצדדים, ואכן, נציגי המפקח על הבנקים בבנק ישראל 
ראש  בן-שחר,  דני  ד"ר  העותר,  עם  להסכמות  הגיעו 
מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר 

באוניברסיטת תל אביב. 
הבנקים  על  המפקח  מסר  המשפט,  לבית  בתשובתו 
שאפשר  המידע  לגבי  עקרוניות  להסכמות  הגיע  כי 
של  התממה  תהליך  העברת  תוך  לעותר,  להעביר  יהיה 
הפרטי  הלווה  לזיהוי  היכולת  ביטול  כלומר  הנתונים, 

בתוך הנתונים.

לקחתם משכנתא? 
אתם חלק ממחקר 

עתירה מנהלית דרשה לחשוף את נתוני 
המשכנתאות לצורך מחקר אקדמי  לאחר 
דין ודברים, הגיעו הצדדים להסכמה שלא 

תפגע בפרטיות הלווים
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רשת מזון חדשה למגזר – 
וקנס של מיליונים

לפני כשנה רכשה 'יינות ביתן' את סניפי 'מגה' שפשטה את הרגל, ובהנהלה החליטו ללכת 
על מיתוג מחודש לסניפי 'זול בשפע' - שתהפוך לרשת החרדית החדשה 'שוק מהדרין' ● 

בתחילת השבוע הדהימה רשות המסים כשהחליטה להטיל עיצומים בסך 25,640,000 ₪ על 
'יינות ביתן' ● האם הדבר יגרום לעיכוב בפתיחת הרשת לציבור החרדי?

רשת  תת  שעבר  בשבוע  השיקה  ביתן'  'יינות  רשת 
'שוק  המותג  תחת  החרדית  לאוכלוסייה  המיועדת 
מהדרין'. המטרה של הרשת היא להיכנס בהדרגה לשכונות 
'שופרסל',  של  הרשת  בתתי  ולהתחרות  החרדיים  ולאזורים 

'יש חסד' ו'יש בשכונה'.
'מגה'  סניפי  את  ביתן'  'יינות  רכשה  כשנה  לפני  כזכור, 
מיתוג  על  ללכת  החליטו  ובהנהלה  הרגל,  את  שפשטה 
לרשת  שתהפוך  'מגה',  של  בשפע'  'זול  לסניפי  מחודש 
החרדית החדשה 'שוק מהדרין', יצוין כי גם סניפים אחדים 
סניפי   17 במארג  וישולבו  בהתאם  ימותגו  ביתן'  'יינות  של 
המהדרין שבכוונתם להשיק כבר בזמן הקרוב ברחבי הארץ.

סמנכ"ל שיווק קבוצת יינות ביתן, ארז אייזנברג, אומר כי 
הדגש ברשת החדשה יושם על תמהיל המוצרים הטריים – 
מוצרי בשר בעיקר – ועל כשרויות של זרמים שונים בעולם 
החרדי, כמו בד"ץ, מחפוד, שארית ישראל ורובין. "אם 'זול 
'שוק מהדרין' תחזיק  ולקהל מעורב,  בשפע' פנתה לחרדים 
עולם  על  הדגש  את  כשנשים  מהדרין,  בכשרות  מוצרים  רק 

המזון הטרי", אמר.
"הציבור החרדי מהווה היום 12% מהאוכלוסייה בישראל, 
עם כוח קנייה של 20%, כלומר הם רוכשים בתדירות גבוהה 
יותר ובסכומים גדולים יותר", אומר אייזנברג. "עד היום לא 
אחרי  מענה.  להם  ונתנו  בנפרד  כרשת  באמת  אליהם  פנינו 
היו  בשורה.  עם  לצאת  הזמנות  לנו  נוצרה  מגה  עם  האיחוד 
ליינות ביתן סניפי מהדרין, אבל לא יכולנו לצאת עם בשורה 

אמיתית ועם מיתוג נפרד".

יותר מ-26 מיליון שקל קנסות
החרדי,  לשוק  הכניסה  על  ההודעה  לאחר  שימים  אלא 
ההגבלים  רשות  משמעותית:  בעיה  עם  הרשת  מתמודדת 
העסקיים הודיעה בתחילת השבוע על כוונתה להטיל עיצום 
כספי בסך 25,640,000₪ על הרשת, זאת בנוסף ל-700 אלף 
שקל שיוטלו על נושא המשרה בה - בגין הפרת תנאי מיזוג 

בין יינות ביתן לבין מגה.
אישור המיזוג בין יינות ביתן לבין מגה הותנה בכך שיינות 
ישנה  שבהם  שונים,  אזורים  בשמונה  סניפים  תמכור  ביתן 
הרצליה,  )רעננה,  ביתן  יינות  לסניפי  מגה  סניפי  בין  חפיפה 
אילת, מגדל העמק,  קריית שמונה,  סיטי,  פורט  שוהם-אייר 
תל מונד-קדימה וקריית אתא(. באזורים אלו איחוד בין סניפי 
מגה לבין סניפי יינות ביתן יכול היה ליצור לרשת המאוחדת 
מזון  רשתות  מיעוט  בשל  וזאת  הצרכנים  כלפי  שוק  כוח 

קמעונאיות באותו אזור.
בתנאי  הסניפים  למכירת  ביתן  ליינות  שנקצבו  המועדים 
את  רק  קיימה  ביתן  יינות  זה  בשלב  ואולם  חלפו,  המיזוג 
התנאי ביחס למכירת החנויות באזור הרצליה, ואילו סניפים 
הפרה  בכך  נמכרו.  טרם  האזורים  ביתר  למכור  עליה  שהיה 
יינות ביתן את תנאי המיזוג. משחלף המועד הקבוע בתנאים 
בוצעה,  לא  והמכירה  ביתן  יינות  ידי  על  הסניפים  למכירת 
הועברו הזכויות בסניפים שלא נמכרו לנאמן לשם מכירתם. 
לאחר העברת הזכויות בסניפים לידי הנאמן, התנהלה יינות 

ביתן לכאורה באופן הפוגע ומסכל את עבודת הנאמן.
לטענת רשות המיסים, יינות ביתן נמנעה, לכאורה, במשך 
הריבוע  לבין  בינה  שהתעוררה  מחלוקת  לפתור  רב  זמן 
מגה  מסניפי  חלק  פעלו  עליה  הקרקע  בעלת  שהיא  הכחול, 
אותם הייתה צריכה יינות ביתן למכור. יינות ביתן לא קידמה 
את המו"מ מול הריבוע הכחול ולא פתרה את הסכסוך ובשל 
כך נמנעה הריבוע הכחול להעביר את הזכויות של יינות ביתן 
בנכסים. בהתאם מנע הסכסוך גם את מכירת הסניפים על ידי 
הנאמן. כמו כן, עיכבה יינות ביתן במשך זמן רב העברה של 
את  לבצע  מנת  על  החנויות  לגבי  לנאמן  נחוץ  שהיה  מידע 

תפקידו. 
בה  ומפותלת  מחושבת  התנהלות  מציגה  המסים  רשות 
רשות  הודעת  פי  על  הדרך.  אורך  לכל  ביתן  יינות  נהגה 
שדה  בקרית  שלה  החנות  מכירת  את  הרשת  מנעה  המסים, 
התעופה באמצעות פניה לבעלת הנכס ובכך מנעה אפשרות 
של רכישת הנכס על ידי מתחרה. כמו כן, סיכלה יינות ביתן 
את מכירת החנות בשוהם בכך שניסתה למכור את הזכויות 
באותה החנות לויקטורי לאחר שזו כבר נמכרה על ידי הנאמן 
להמשיך  שלא  עובדיה  את  לשדל  ניסתה  ואף  לוי,  לרמי 
להיות מועסקים בחנויות שהיו אמורות להימכר על ידה לידי 

ויקטורי. 
יינות ביתן במסגרת המיזוג עם  תנאי המיזוג שהוטלו על 
הנאמן  עם  פעולה  לשתף  מפורשת  חובה  עליה  הטילו  מגה 
ולסייע לו בכל הנדרש על מנת להשלים את מכירת החנויות. 
המעשים שפורטו לעיל מפרים את החובה שהוטלה על יינות 

ביתן במסגרת תנאי המיזוג. 
היום  שנשלחה  חיוב  כוונת  על  בהודעה  כתבה  הרשות 
יינות  ידי  על  התנאים  "הפרת  כי  הקובעת  ביתן  ליינות 
שנקצבו  במועדים  החנויות  ממכירת  הימנעות  קרי,  ביתן, 
מתחרה  גריעת  משמעה  הפועל,  אל  יצא  המיזוג  בעוד  לכך 
מאותם אזורים גאוגרפיים, וגורמת מטבעה לפגיעה בתושבי 
המסופקים  לשירותים  הזקוקים  הרלוונטיים,  האזורים 

בחנויות האמורות." 

ניצחון ללבייב: 
יקבל מאה 
מיליון דולר

בית המשפט בארצות 
הברית דחה את הערער 
שהגיש איש העסקים 
מוטי קליין על הסכם 
הבוררות עם שותפו 
לשעבר לב לבייב ● 

במסגרת ההסכם, ישלם 
קליין ללבייב 100 

מיליון דולר על הדרתו 
של לבייב מעסקיהם 
המשותפים בשנים 

האחרונות

אלי מזרחי

בין  הבוררות  הסכם  את  אישר  הברית  בארצות  משפט  בית 
קליין,  מוטי  העסקים  ואיש  לבייב  לב  החרדי  המיליארדר 
ללבייב  האחרון  ישלם  קליין  פיו  ועל  קליין',  'ג'וליוס  חברת  בעלי 

יותר מ-100 מיליון דולר. 
ה-2000,  שנות  בתחילת  שותפים  השניים  היו  עשור  כמעט 
שמודר  בטענה  העסקיים,  שותפיו  את  לבייב  לב  תבע  ולאחריהן 

משלוש חברות בהן הוא שותף.
ידיעות  וגם  לו  המגיעים  הרווחים  לו  הועברו  לא  לבייב,  לטענת 
שונות אודות אירועים שהתרחשו. בנוסף טען לבייב, כי אנשיו של 
קליין ריגלו אחריו ואחרי בני משפחתו כשהם משתמשים במצלמות 
שהותקנו במיוחד לצורך כך. במסגרת המאבק, בשנת 2012 הופסק 
המידע  לו  הועבר  לא  מכן  לאחר  וגם  השניים  בין  הפעולה  שיתוף 
בעיר  הגדול  היהלומים  אודות שוד  היתר  בין   - לקבל  אמור  שהיה 

קאן בצרפת. 
יותר  ללבייב  ישלם  קליין  כי  נפסק  בה  לבוררות,  ניגשו  השניים 
בבקשה  המשפט  לבית  פנה  שקליין  אלא  דולרים,  מיליון  מ-100 
לפסול את פסק הבוררות, בליל שישי האחרון, קבע בית המשפט כי 

פסק הבוררות שריר וקיים.
את הבשורה הטובה קיבל לבייב כאשר שהה ביום שישי האחרון 
במלון בירושלים. לאחר דקות ספורות הוא נצפה מטייל בשוק מחנה 
יהודה ואף עצר בדוכן התפילין של תנועת חב"ד הממוקם דרך קבע 

במקום.

לבייב. צילום: משה שי, פלאש 90

חשיבות הרישום הנכון
עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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

אברהם חשק ברכב חדש. לאחר בירורים, 
רכבו  על  אין"  "טרייד  עסקת  ביצע  הוא 
בין  העסקה  כריתת  במועד  שירי.  מר  עם  הישן 
לפיו  דברים,  זיכרון  על  שניהם  חתמו  הצדדים, 
הרכב הישן של אברהם עובר לבעלותו של שירי. 
ימים ספורים לאחר מכן, פקחיה החרוצים של 
בגין  דו"ח  הרכב  לבעל  רשמו  הרצליה,  עיריית 
הוצמד  250 ₪. הדו"ח  סך  על  כדין  חניה שלא 
רישום  נעשה  שטרם  ומכיוון  הרכב  לשמשת 
של  שמו  על  הדו"ח  נרשם  שירי,  של  הבעלות 

אברהם. 
כמה חודשים אחר כך, שוב מצאו פקחי עיריית 
הרצליה סיבה טובה לרשום לחובתו של אברהם 

ועל  בגין חניה שלא שולמה  נוסף, הפעם  דו"ח 
סך 100 ₪. 

אברהם פנה לעירייה וטען כי מכר את הרכב 
הקונה.  שם  על  הקנס  הודעות  את  להעביר  ויש 
- הועבר  זיכרון הדברים עצמו  נוסף ואף  מכתב 
לעירייה. יוזכר כאן במאמר מוסגר, כי בהתמלא 
בזיכרון  הנדרש  והפרוט  העסקה  כריתת  תנאי 
הדברים בהתאם לאופי העסקה, הרי שהוא חוזה 

לכל דבר וענין. 
פרטיו  לה  חסרים  כי  העיריה  משטענה 
המלאים של הקונה, העביר לה אברהם חשבונית 
שירי,  של  פרטיו  כל  ובה  שעשה  העסקה  בגין 
ואף הראה כי דו"חות משטרה שנרשמו לחובתו 

לכאורה, הועברו על שם שירי. למרות כל זאת, 
של  לשמו  הדו"חות  את  להמיר  סירבה  העיריה 

שירי. 
אברהם הזניח את העניין ורק בחלוף כמעט 13 
שנים, כאשר החוב תפח והגיע לכמעט 4,000 ₪, 
והעירייה החלה לנקוט בהליכי עיקול, נזכר לרוץ 
לבית המשפט. אברהם כמובן צירף את ראיותיו, 
לפיהן לא היה בעל הרכב במועדים הרלוונטיים, 
אך העירייה טענה כי מדובר בפסקי דין חלוטים 
אשר לא ניתן, בחלוף זמן רב כל כך, לדון בהם 
מחדש. שוב במאמר מוסגר, בעבירות מסוג קנס, 
צריך הנאשם לבקש להישפט. אם לא עשה כן, 

הופכות הן לפסק דין. 

אברהם  של  מסמכיו  את  בחן  המשפט  בית 
וקבע כי אכן ניתן לומר שהוא הוכיח שבמועדים 
עבירות,  אותן  נעברו  כי  העיריה  טוענת  בהם 

הרכב לא היה בחזקתו, אלא בחזקת מר שירי. 
זה  יהיה  כי  המשפט  בית  קבע  שכך,  מכיוון 
לדון  לאברהם  נאפשר  לא  אם  ממשי  דין  עיוות 
הוגשה  שהיא  למרות   - להישפט  בבקשתו 
אם  חמורה  פגיעה  זו  תהיה  מאד.  רב  באיחור 
עבירה.  כל  ביצע  לא  אשר  אדם  וייענש  יורשע 
לאפשר  ואין  וברורים  פשוטים  בעניינים  מדובר 
על  המשפט  בית  הורה  משכך,  כזאת.  מציאות 
העיריה  את  לחייב  סירב  אך  הדו"חות,  ביטול 

בהוצאות עקב השיהוי הרב בו נקט אברהם



סוכר

כמו שאתה אוהב
ממתיקים לפי הטעם

ומערבבים שוב

45

הכי חשוב הקפה
מוסיפים כפית גדושה
של קפה טורקי לכוס

13
מערבבים טוב

מערבבים את הקפה טוב טוב, 
ומחכים קצת שישקע

שיהיה רותח
מוזגים מים רותחים 

עד שני שלישים מהכוס

2

כדי ליהנות מהטעם המנצח של קפה טורקי עלית,
תהיה בטוח שאתה מכין אותו כמו שצריך.

מתחיל כבר בצעדים הראשונים

מנצחטעם

איזו ארומה 
מחכים מעט, ונהנים מקפה אמיתי, 
משובח והכי חשוב – טעים ומעורר!
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קצרצרים

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
אירועים בנגיסה

ברק  בני  סניף  נגיסה 
בדץ  מהודרת  בכשרות 
בית יוסף, מציעה אפשרות 
לשבע  במקום  לאירועים 
וכל  מצווה  בת  ברכות, 
אירוע אחר עד 70 מקומות 
המוצע  התפריט  ישיבה. 

עם  האותנטי  האסייתי  המטבח  טהרת  על  ויוקרתי  עשיר 
מגוון מנות סושי, אטריות נודלס מוקפצות, סלטים ייחודים, 
VIP במחיר שמותאם  ומנות בשריות. שירות  וגם סטייקים 
להזמנות:  הלקוח.  דרישת  לפי  מותאם  תפריט  ועם  אישית 

050-2501170

מי פה ללובן השן
בישראל  המובילה  החברה  קוסמופארם, 
שלא  דואגת  טיפוח  מוצרי  ושיווק  בייצור 
תזניחו את ניקיון הפה משאריות האוכל ביום 
יום וגם בשבתות וחגים. צחצוח השיניים אינו 
מספק בהכרח ניקיון מושלם ואינו ערובה על 
מי  וויטנינג  אורביטול  השן.  לובן  של  שמירה 
פה, מהווה פריצת דרך בתחום הדנטלי והינו 
התכשיר היחיד בישראל המסייע הן להלבנת 
הפה,  ולחיטוי  החניכיים  להגנת  והן  השיניים 
השיניים.  וצחצוח  ניקיון  פעולת  והשלמת 

הפעיל  החומר  בעל  היחיד  הוא  וויטנינג  אורביטול  פה  מי 
השיניים  ולהברקת  להלבנת  שמסייע  פרוקסייד,  הידרוג'ן 
ותורם לחיטוי הפה ולרענון הנשימה לאורך זמן. אורביטול מי 
פה מיועד לשטיפת הפה, להשלמת הצחצוח היומי ומעניק 
הרגשת רעננות נפלאה לאורך זמן. אורביטול וויטנינג מי פה 
העדה  בד"ץ  בהשגחת  ובחג,  בשבת  גם  לשימוש  מתאים 

החרדית.

מסכות ולא רק בפורים 
הוא  השיח  בהם  בימים  דווקא 
כל  ומסכות,  תחפושות  על 
יודעת שמסכה בשבילה  אישה 
מסכת  פורים!  לא  ממש  היא   –
חובה  למוצר  הפכה  פנים 
בסיסי, אצל כל אישה השומרת 
שעור  ורוצה  טיפוח  שגרת  על 
הפנים שלה ייראה במיטבו. לנו 

הנשים יש מסכה קבועה במשך כל השנה – מסיכה איכותית 
פלאות  המחולל  יוקרתי,  על  מותג   – לאודר'  'אסתי  מבית 
בעור הפנים של אישה. ודווקא בתקופת ביניים זו של חילופי 
העונות המתקרבים, אחוזי הלחות הנמוכים שהיו, החימום 
על  לרעה  השפיעו  ובעבודה,  בבית  שהפעלנו  המלאכותי 
ומסכה  הפנים  לניקוי  מסכה  לכן  אותו.  וייבשו  הפנים  עור 
המשקמות  ביתי,  טיפוח  מדף  בכל  חובה  מוצרי  הן  מזינה, 
'אסתי לאודר',  את הנזקים. מסכות ההזנה האיכותיות של 
מכילות וויטמינים, מינרלים ורכיבים אפקטיביים המרגיעים 
את העור ומאפשרים לו זוהר, ברק, רעננות וגמישות. לאסתי 
לאודר עוד מסכות מעולות שיעשו לך רק טוב לעור הפנים.

קיבולת: 8 ו-9 ק"ג
ברוכות  במשפחות  החשמל  מוצרי 
אתם  בדיוק  ולכן  יותר  הרבה  עובדים 
זקוקים למכשירי חשמל אמינים ועמידים 
אחת:  במילה  או  תקדים,  חסרת  באיכות 
 ,Blomberg יבואנית  ראלקו,  בלומברג. 
מציעה מגוון מוצרי חשמל לבית ומציעה 
כביסה  מכונות  החרדית  למשפחה 
קיבולת  בעלי  חזית  פתח  עם  איכותיות, 
ק"ג  ותשעה  שמונה  של  במיוחד  גבוהה 

המשפחה  לצרכי  ומתאימות  מהירות  כביסה  ותוכניות 
החרדית. מכונת כביסה Blomberg LWF29441W  פתח 
חזית 9 ק"ג ומכונת כביסה Blomberg LWF28441W עם 
ויעילה עם  8 ק"ג, המאפשרות כביסה איכותית  פתח חזית 

עם מהירויות סחיטה משתנות. 

מימון חברות ויזמים
לשיתוף  הסכם  על  חתם  מרכנתיל  בנק 
שהוקמה  גלובל"  "אחים  עם  פעולה 
עסקיים  וחיבורים  כלים  לתת  במטרה 
במתן  העולם,  ברחבי  חרדים,  ליזמים 
למייסדי  מימון.  ובמקורות  והכוונה  מידע 
בתחום  רב  ניסיון  גלובל"  "אחים 
של  הקמתה  עם  צברו  אותו  התעסוקה 
"בראשית", אשר הביאה במהלך העשור 
נשים  אלפי  של  והשמה  לשילוב  האחרון 

וגברים חרדים במקומות עבודה בכל רחבי הארץ ובכל ענפי 
ובימים  ומובילים  גדולים  תעסוקה  מרכזי  להקמת  המשק, 
אלה משיקה "אחים גלובל" את מתחם עבודה והמשרדים, 
והייחודי בירושלים, ליזמים חרדים, יחד  "ביזמקס" הראשון 
עם שותפיה קרן קמ"ח, והרשות לפיתוח ירושלים. במסגרת 
שיתוף הפעולה החדש עם בנק מרכנתיל הוקמה קרן אשר 

ויזמים בתחומים שונים. מנכ"ל בנק  תעמיד מימון לחברות 
מרכנתיל שוקי בורשטיין: "מדובר בנדבך משמעותי וחשוב 
בשיתוף הפעולה ההדוק בין בנק מרכנתיל והמגזר החרדי".

 שמפו יבש לרענון הפאה

להציג  גאה  פורמולה  נטורל 
סדרת  את  בישראל  לראשונה 
מהפכה  שתחולל  היבש  השמפו 
אישה  כל  של  הטיפוח  בשגרת 
עסוקה: כשאין לך זמן לחפוף-עדיין 
ורעננה.  נקיה  מפאה  ליהנות  תוכלי 
אצל  לחפיפה  חפיפה  שבין  כך 
הפאה  את  לרענן  תוכלי  הפאנית 
מידת  לפי  בבית  עצמאי,  באופן 
הצורך. המוצרים בסדרה מותאמים 

ובאופן מידי  ומעניקים רעננות נראית לעין  לפי סוג השיער 
תוך כדי הענקת רכות וניחוח רענן לשיער הפאה. כל סדרת 
 SLS השמפו היבש אינה מכילה טלק, פארבנים, מלחים או
. מוצרי סדרת השמפו היבש  פותחו בשיתוף צוות מעצבי 
את  ההופך  מקצועי,  מוצר  לנשים  להעניק  במטרה  שיער 
היכולת לשמור על רעננות הפאה ועל העיצוב לעניין יומיומי 

קל ומהיר. פשוט וקל: מרססים והפאה כמו חדשה.

העתיד שלך
רואי  לשכת  נתוני  פי  על 
מחסור  קיים  החשבון, 
ומצטבר  שהולך  משמעותי, 
אתה  אם  חשבון.  ברואי 
בתחום  לעסוק  מחפש 
הכספים,  בעולם  מפרנס 
חשב  כספים,  מנהל  להיות 

חשב  פנים,  מבקר  עצמאי,  חשבון  רואה  גדולה,  בחברה 
של  החרדי  בקמפוס  מקומך  ועוד-  כספים  סמנכ"ל  שכר, 
בתכנית  ללמוד  לבוא  לך  שמציע  אונו  האקדמית  הקריה 
בחשבונאות-  התמחות  עם  ראשון  תואר  לימודי  מיוחדת: 
גדול בעבודה  יתרון  מידע כספיות.  ניהול מערכות  עם  יחד 
והכנה להיות רואה חשבון מעולה ומנהל כספים. התכנית, 
והחשב  העליונה  האקדמית  המועצה  נשיא  של  בניהולו 
ירון  )רו"ח(  פרופ'  לשעבר,  ישראל  מדינת  של  הכללי 
זליכה, מעניקה תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות 
בחשבונאות ובאמצעותו יכול הסטודנט לקבל את ההכשרה 
הטובה ביותר בישראל לכל אותן משרות נחשקות. לפרטים 

והרשמה: 072-3700-431

מיוחד למשלוחי מנות
המתמחה  אייץ  אנד  בי  חברת 
מציעה  משקאות,  ושיווק  בייצור 
סירופ  הפורים  חג  לקראת 
להכנת  מיוחד  בגודל  תפוחים 
ומרענן. תרכיז הפרי  משקה בריא 
תפוחים שבדרך כלל תפגשו אותו 
בקופסאות, מגיע לקראת הפורים 
בבקבוקי זכוכית מעוצבים להפליא 

שיכולים להשתלב באופן מושלם בכל משלוח מנות מרשים 
ומשמח לכל אחד. התרכיזים של פרי קטיף מיוצרים בשיטה 
כך  הפירות,  של  התזונתיים  הערכים  על  השומרת  ייחודית 
שהם מכילים פירות טריים בלבד, ללא  תוספות של סוכר, 
מיוצר  התפוחים  תרכיז  מאכל.  צבעי  או  משמרים  חומרים 
ובנוגדי  בוויטמינים  העשירים  התרכיזים,  טריים.  מתפוחים 
חמצון המגנים על הגוף ותורמים לבריאותו הינם מקור מצוין 
לאנרגיה טבעית וצוננת בקיץ, לילדים ולמבוגרים. בכשרות 

בד"ץ העדה החרדית

0 סוכר 0 שומן
לאחר  שנה 
החדשנות  השקת 
דנונה  המותג  של 
ממשיכה   ,PRO
לפתח  שטראוס 

 PRO, את הפלטפורמה עם השקת חדשנות נוספת: דנונה
TRIPLE ZERO - יוגורט עשיר בחלבון עם 0 סוכר מוסף, 0 
שומן ו- 0 ממתיקים מלאכותיים. לדברי אלי איצקין, מנכ"ל 
בשוק  כיום  הבולטות  מהמגמות  "חלק  שטראוס,  מחלבות 
וכן  בחלבון  עשירים  מוצרים  אחר  חיפוש  הן  בכלל,  המזון 
טריפל  מלאכותיים".   ממתיקים  ללא  מוצרים  של  חלופות 
מגמות  שתי  בין  המשלב  דנונה  של  ייחודי  מוצר  הוא  זירו 
מחד  גבוהה  חלבון  תכולת  עם  יוגורט  לצרכנים  ומציע  אלו 
והיעדר שומן, סוכר לבן וממתיקים מלאכותיים מאידך, ועל 
גבוהים  מוספים  ערכים  בעל  ייחודי  למוצר  אותו  הופך  כן 

לצרכנים. כשרות: למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א

השלכות רגשיות של השמנת ילדים
עובדת  בריאות,  שירותי  ממכבי  כהן   - דלומי  כנרת  הגב' 
בילדים  לטיפול  במרכז  מטפלת  אלעד.  במרחב  סוציאלית 

משתפת  מוסמכת,  ופסיכותרפיסטית  משקל  עודף  עם 
כמה  נותנת  וגם  ילדים  השמנת  של  הרגשיות  בהשלכות 
"האכילה  ילדים.  איך להתמודד עם השמנת  עצות להורים 
מול  הילד  של  התמודדות  כאסטרטגיית  לעתים  משמשת 
מצוקה רגשית. דימוי נמוך עלול להוביל לדיאטות הרסניות, 
ואף להפרעות אכילה, דיכאון וחרדה. הסטיגמה החברתית 
ביחס להשמנה פוגעת לא רק בילדים, אלא נחווית ע"י כל 
אותם  מאשימה  שהחברה  חשים  הורים  המשפחה.  בני 
בהשמנת ילדיהם ובחוסר טיפול בבעיה". כמה עצות להורים: 
- היו אתם שרואים את  ילדכם בשל מי שהוא  אהבו את   
הילד מעבר למשקלו, על כל כישרונותיו, אישיותו ויכולותיו. 
וחושב. חזקו את  שוחחו אתו, התעניינו במה שהוא מרגיש 
הביטחון העצמי שלו.  גלו ערנות למצבו הרגשי של הילד. 
שימו לב לסימנים כמו הסתגרות, סירוב להשתתף בפעילות 
או   ירוד  רוח  מצב  ובמשקל,  במראה  יתר  עיסוק  חברתית, 
רגשיות לאכילה  סיבות  יש  בדקו האם    זעם.  התפרצויות 
באמצעות  מתמודד  הוא  עמם  הקשיים  הם  מה  הילד.  של 
  טיפולי  גורם  עם  להתייעצות  פנו  הצורך  במידת  אכילה. 
הקפידו על כללים תזונתיים שווים לכל בני המשפחה. כולם 
זקוקים לתזונה בריאה, גם הילד בתת משקל. אל תפלו את 
הילד בעל עודף המשקל. הילדים חווים ממילא יחס מפלה 
ומשפיל בחברה.  למכבי תכנית ייחודית לילדים ומשפחות 

עם עודף משקל בהתאמה מגדרית בבני ברק

מכבי זוכה בפרס ירושלים 
כנס  מתקיים  שנה  מידי 
מוענקים  בו  ירושלים 
הוקרה  ותעודות  פרסים 
אישים  של  לשורה 
ראויים  שנמצאו  וגופים 
בעקבות  להוקרה 
המשמעותית  תרומתם 
בפעילות  ישראל,  לעם 

ציבורית לאורך השנים. הכנס המיוחד מתקיים בהשתתפות 
רבנים, שרים, ח"כים, ואישי ציבור. השנה, בכנס שהתקיים 
משה  מר  האוצר  שר  במעמד  האחרון  השבוע  במהלך 
כחלון, העניקה הנהלת הכנס את פרס ירושלים לידי מנכ"ל 
על  לשץ,  גידי  מר  ירושלים  מחוז  וראש  סער  רן  מר  מכבי 
מתושבי  אלפים  מאות  של  בבריאותם  הגדולה  תרומתם 
ירושלים, ובמיוחד בשנה האחרונה בה הם אחראיים למהפך 

משמעותי במערכת הבריאות בבירה.

מסיימים לימודים ומתחילים בשליחות
סיום  לרגל  חגיגי  טקס 
וקבלת  סיעוד  לימודי 
התקיים   BSN תואר 
מבחר.  במכללת  השבוע 
בנוכחות  התקיים  הטקס 
המרכז  צוות  של  מכובדת 
את  המעניק  לב  האקדמי 
המסלול  לבוגרות  התואר 

חיה  ופרופ'   הוכברג  פרופ'  סוקניק,  פרופ'  של  בראשותו 
תואר  מקבלות  במבחר  סיעוד  מסלול  בוגרות  גרינברגר. 
BSN  מטעם המרכז האקדמי לב ותעודת אחות מוסמכת. 
בוגרות המסלול משמשות כאחיות במרכזים רפואיים רבים 
ברחבי הארץ ובראשם המרכז הרפואי מעיני הישועה. הרב 
בטקס  שהשתתף  הישועה  מעיני  מנכ"ל  רוטשילד,  שלמה 
במבחר,  הסיעוד  מסלול  בוגרות  את  מברך  "אני  כי  אמר 
ההתנסות  בשלב  כבר  לפגוש  לי  יצא  הגדול  חלקם  את 
במסדרונות מעיני הישועה. אני מברך את הנהלת מכללת 
מבחר על שיתוף הפעולה האסטרטגי הקיים בינינו ואשמח 

לקלוט בוגרות נוספות לתפקידי סיעוד במעיני הישועה".

לפורים: 1+1 במתנה 
'סולתם  ברשת  יוצאים  פורים  לקראת 
במתנה   1+1 של  מיוחד  במבצע  רדד' 
כלי ההגשה שבמגוון. בסולתם  כל  על 
רדד תוכלו למצוא מגוון כלי הגשה מכל 
הסוגים והגדלים ובשלל צורות וצבעים, 
מנות  במשלוחי  נהדר  המשתלבים 
מיוחדים ובשולחן שבת וחג מעוצב. את 
מגוון כלי ההגשה ניתן לרכוש במחירים 
מיטל  לפריט.  שקלים  מ-16  החל  של 

חג  הוא  "פורים  רדד:  סולתם  ברשת  שיווק  מנהלת  רובין, 
את  בהם  לכבד  ומעוניינים  מנות  משלוחי  אורזים  אנו  שבו 
מנות  במשלוח  שימושיים  הגשה  כלי  של  שילוב  יקירינו. 
מעוצב הפך כבר מזמן לטרנד סוחף, ואנו שמחים להעניק 
סולתם  של  ההגשה  כלי  משלל  ליהנות  אפשרות  לציבור 
כ'  רדד במחירים מפתיעים". המבצע מתקיים עד לתאריך 

אדר תשע"ז )18.3.17( בכל הסניפים.

תשאירו את הארנק בבית
את  שרכשת  לדעת  מאשר  טוב  יותר  אחד  דבר  רק  יש 
שקיבלת  לדעת  המומחים:  מטובי  טובות,  הכי  המשקפיים 
המשלימים  הביטוחים  בעלי  זכאים  להם  בחינם  אותם 
בקופות החולים!! עכשיו לא צריך להתפשר ואפשר לבחור 

הטובות  המשקפיים  את 
ביותר, חינם ברשת האופטיקה 
עינית!   – ביותר  המקצועית 
הלועזית  השנה  תחילת  עם 
ברשת  זכאים  אתם  החדשה 
'עינית' ליהנות גם ממשקפיים 
וגם  חינם  ואופנתיות  חדשות 
ביותר  המקצועי  מהשירות 

ידי צוות האופטומטריסטים הוותיק של עינית.  המוענק על 
נבחרים.  ובסניפים  לתקנון  בכפוף  בלבד,  לזכאים  ההטבה 
זכאים  שמש  ובית  עלית  ביתר  בעיירות  הרשת  בחנויות 
כלל חברי קופות החולים, בבני ברק ההטבה לחברי מכבי, 
באלעד ההטבה לחברי קופות החולים מכבי וכללית, בסניף 
ובסניף  ומאוחדת,  מכבי  לחברי  היא  בירושלים  שפע  רב 

ישעיהו בירושלים היא לחברי מאוחדת בלבד.

חדש: לניקוי שומן שרוף 
עלה  צרכנים,  בקרב  שנערכו  מבדיקות 
שרוף  שומן  לניקיון  פתרון  למציאת  הצורך 
באמצעות מוצר ללא ריח חריף. חברת סנו, 
החברה הישראלית המובילה למוצרי טיפוח 
צורך  לבית,  פיתחה במיוחד עבור  ואחזקה 
המתמחה    free פורטה  סנו  מתז  את  זה 
בהסרת לכלוך ושומן שרוף, ללא ריח חריף 
לשימוש  מתאים  קאוסטית!  סודה  וללא 
נוזל  - מתז עם    free יומי.  סנו פורטה  יום 
מסירים,  שרוף  ולכלוך  שומן  לניקוי  מרוכז 
מחבתות, תבניות, תנורים, גריל, כיריים ועוד. 
free מנקה לכלוך קשה ומסיר  סנו פורטה 

שומנים במהירות וביעילות.

אריזת 8 ק"ג
סנו:  מבית  נוסף  מנצח  כביסה  מוצר 
אבקת כביסה פיסגה, מרוכזת  ועכשיו 
אבקת   ,XXL  8 של  חיסכון  באריזת 
כביסה מרוכזת וחסכונית, הינה אבקת 
כביסה מעולה לכביסה ביתית. מיוצרת 
בטכנולוגיית SPRAY DRAY  בהרכב 
אבקת  ויסודי.  יעיל  לניקוי  אופטימלי 
כביסה פיסגה, כוללת תופסת למניעת 
מכונת  חיי  את  המאריכה  אבנית 
הבדים  סוגי  לכל  ומתאימה  הכביסה 

ולכל טמפרטורה.

טעם טוב מתחיל בצעדים הראשונים
עולה   - עלית"  טורקי  "קפה  מותג 
אחר  צעד  אותנו  שלוקח  בקמפיין 
בטעם  שחור  קפה  בהכנת  צעד 
המנצח  לטעם  להגיע  כדי  מנצח. 
עקבו אחר הוראות ההכנה שמומחי 
ממליצים  עלית  קפה  של  הקפה 
עליהם להכנת קפה טורקי אמיתי - 
אז כך זה עובד: ראשית- הכי חשוב 
גדושה  כפית  בוזקים   - הקפה  זה 
של הקפה הכי טעים ומעורר - קפה 
טורקי עלית, מוזגים אל הכוס מים 

רותחים באמת)!!!( עד גובה שני שליש של הכוס, מערבבים 
כמה  בסוכר  ממתיקים  לנוח,  קצת  לקפה  ונותנים  היטב 
קצת  שואפים  ישקעו,  שהגרגרים  מעט  מחכים  שאוהבים, 
קפה  של  לגימה  לוקחים  אז...  ורק  המדהימה  מהארומה 
משובח ומתעוררים. אלעד רביד, מנהל שיווק שטראוס קפה 
המבטיח  ייחודי  בתהליך  מיוצר  עלית"  טורקי  "קפה  עלית: 
טעם אנין ועוצמתי, בארומה מושלמת, תוך מיצוי מקסימאלי 

של טעמי הקפה". 

תחרות משלוחי המנות הגדולה
זו  לאמא,  מאמא  מנות  משלוח 
לזו  הערכה  להביע  הזדמנות 
התפקיד  את  איתנו  שחולקת 
לה  ולשלוח  הזה,  המרגש 
היא  שרק  וחם  אישי  משהו 
סימילאק  להעריך...  יודעת 
האמהות  את  מזמין  למהדרין 
הלב  מכל  מנות  משלוחי  לעצב 
כך  הכל  לתפקיד  לחברותיהן 
כאשר  האמהות.  תפקיד  חשוב- 

המשלוח צריך לכלול בתוכו פחית סימילאק למהדרין )לא 
משנה איזה שלב(. משלוחי המנות היפים ביותר, היצירתיים 
ביותר, הכי מרשימים ואלו שמעידים על השקעה מכל הלב 
סימילאק  מבית  מפנקים  בפרסים  יזכו  לשמח,  גדול  ורצון 
למהדרין.  כדי להשתתף בתחרות, עצבו את המשלוח שלכן 
באיכות  לצלם  תשכחנה  אל  למהדרין,  סימילאק  בשילוב 
בצירוף  ומדוע  המשלוח  מיועד  למי  הסבר  ולשלוח  טובה 
מלאה,  כתובת  מלא,  )שם  השולח  של  אישיים  פרטים 
המומחים,  צוות  מוקד  לאבוט,  זהות(  ותעודת  טלפון/נייד 
המייל  לכתובת  או   61580 מיקוד   , אביב  תל   58099 ת.ד. 
ניתן  התמונות  את   .Contact.center@abbott.co.il

לשלוח עד ליום שני, טו' באדר תשע"ז )13 במרץ( בחצות. 

"ריו מרה", מותג הטונה האיטלקי המובחר, 
מתרחב עם טעם נוסף בסדרת "אינסלטיסימה", 

ארוחות קלות של ירקות עם טונה: ירקות עם 
קוסקוס וטונה – קוסקוס, 

גרגירי חומוס, אפונה, 
עגבניות שרי ונתחי טונה. 
נמכר על המדף בין טווח 

מחירים: 14.90-19.90 
₪ כשרות: פרווה, בד"צ 

אגודת ישראל

שופרסל נכנסת לקטגוריית הגבינות הצהובות 
הפרוסות עם המותג הפרטי ומציעה מחירים נמוכים 
בכ- 20% לעומת הגבינות המקומיות. גבינות צהובה 

28% - פרוסות 
150 גרם 

 400 ,₪ 6.30
גרם 16.50 ₪ 
כשרות: בד"צ 

בית יוסף

"נסטלה" משיקה את עונת  גלידות
  La- Frutta 2017 ומרחיבה את סדרת
למקפיא המשפחתי עם שלושה שילובי 

פרי ומוסיפה שלגון חדש בטעמי ליצ'י-
פסיפלורה ושלגון תות בננה לילדים, 

טילון אקסטרים שוקולד, ריבועי קראנץ' 
ושלגון קראנץ' עם שוקולד לבן. השקות 

וחידושים לילדים - PUSH IT מזרק 
עם גלידת מסטיק וסוכריות  - פיתוח 

ישראלי וחידוש עולמי בתחום הגלידות

עלית מקבוצת 
שטראוס 

משיקה חטיפי 
רבע לשבע 

אגוזים ורבע 
לשבע חלבה 

אישיים. כשרות 
בד"צ העדה 

החרדית

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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 Timberland של BOOTS מגפי ה- 
חום,  צהוב,  כמו:  רחב  צבעים  במגוון 
צבעים,  שילובי  אדום,  ורוד,  סגול, 
שילובי  רוקי,  עקבי  עם   BOOTS

פרווה, מגפיים ועוד

לכבוד פורים רולדין משיקים 
קולקציות של טעמי אוזני 

המן העשויות בצק שקדים 
פריך במילויים חגיגיים 
ובעבודת יד: אוזני המן 

אלכוהוליות בשיתוף ה'כרם', 
אוזני המן גורמה בטעמי 

שוקולד קרמל מלוח, אגוזים 
בקרמל, פרג, תמר מג'הול 
וצ'אנקי שוקולד וקולקציית 

אוזני המן מלוחות

שמני  סדרת  את  מרחיבה  פישר  ד"ר 
אמול  ומשיקה:   EMOL הרחצה 
נטורל שמן רחצה טיפולי לתינוק בעל 
הרכב  המכילה  חדשנית  פורמולה 

שמנים טבעיים ייחודי 

 -SIMON AIR את  מציגים  קודקוד 
בסוף  לראשונה  הושק  אשר  סיימון 
בגרסה  כעת  מגיע  ה-70  שנות 
חישוק  הינו  המשחק  וייחודית.  חדשה 
וצלילים  צבעים  המפיק  אלקטרוני 

ומתאים למשחק ביחיד או בזוג

חברת האיפור SACARA גאה להשיק 
מיוחד  מוצרים  ליין   PARTY TIME
צבעי  ולתחפושות:  פורים  למסיבות 
נעימים  ועוד.  לשיער  לפנים,  איפור 
וקלים  אינם מלכלכים, עמידים  למגע, 

להסרה

מותג   - 'פמינה'  של  המפעל  חנות 
במחירים  אישית  הלבשה  של  מוביל 
והדגמים  הקולקציות  כל  בלעדיים: 
חנות    ₪  119  –   ₪  59 ב  רק  בחנות 
גן  רמת   15 תובל  רחוב  המפעל: 

)מתחם הבורסה(

חדש  בושם  משיקה  ארדן  אליזבת 
White Tea - בושם התה הלבן: טהור. 
תכולה:   ₪  199 מחיר:  פשוט.  מעודן. 

100 מ"ל

אסף  והאקססוריז  התכשיטים  מעצבי 
 ASAF למותג  יוסף  בן  ותומר  אגבבה 
TOMER & מציגים מגוון של צמידים 
ועגילים,  שרשראות  ועדינים,  דקים 
מחיר:  חמסה.  בתליוני  המתהדרים 

₪ 99-150

משיק   PUPA האיטלקי  האיפור  מותג 
החדשה  השפתונים  סדרת  את 
MADE TO LAST LIP DUO שפתון 
דו צדדי בשני שלבים אשר מעניק ברק 
ועמידות במים ולאורך זמן. מחיר מלא: 
 : -מרץ  בפברואר  מבצע  מחיר   ₪  59

₪ 55

פפאיה מותג נעלי הילדים מציג: גוונים 
או  בצבעים  ומגפיים  נעלים  טבע  של 
פפאיה  ועכשיו,  הטבע.  מן  הדפסים 
קולקציית  כל  עונה:  סוף  במבצע 
בלבד,   ₪  119  – ב  לילדים  החורף 

בתוקף עד 28.2

WELEDA משיק: קרם  מותג הטיפוח 
מסדרת  שפתיים   / עיניים  וקרם  יום 
טיפוח נר הלילה להתחדשות והפחתת 
 .56 מגיל  החל  גיל,  קמטי  של  נראות 
בתי  הטבע,  רשתות  בכל  להשיג 

מרקחת, סופר פארם ובאתר החברה

'מלכות  מבית  חדשה  פאר  יצירת 
בפורמט  המזון  ברכת  וקסברגר': 
גדולות  באותיות  המודפס  אלבומי 
איורים  עם  איכותי,  צבעוני  נייר  על 
ומעוטרת.  קשה  ובכריכה  מרהיבים 

נוסח: ספרד ועדות המזרח

 JUVENA השוויצרית  הטיפוח  חברת 
  BODY CARE-מרחיבה את סדרת ה
נטול  דאודורנט  לראשונה  ומשיקה 
העור  על  המגן  ואלכוהול  אלומיניום 
ml 50 -למשך 24 שעות. מחיר 39 ₪ ל

Garmin FR735XT - שעון טריאתלון 
GPS עם מאפיינים של מולטי ספורט 
קצב  את  מנטר  מובנה,  דופק  ומד 
ברצועה,  צורך  ללא  הלב  פעימות 
בזמן  מעקב  חכמות,  התראות  קבלת 

אמת ועוד. מחיר: 2000 ₪

 CHARLES והתיקים  הנעליים  מותג 
של  מושלם  שילוב  מציג   & KEITH

נעליים ותיקים למראה אופנתי

 MAYBELLINE NEW YORK
 PUSH UP DRAMA את  משיק 
ונפח  לאורך  מסקרה   MASCARA
השקה  לרגל  מיוחד  מחיר  דרמטי. 
פארם  בסופר   ₪  40 פברואר:  לחודש 

ובפרפומריות 

MALU WILZ מותג האיפור המקצועי 
בישראל  מתבסס  בגרמניה   1 מס' 
עם  יחד  איכותיים  איפור  מוצרי  ומציג 
 184 קונסילר:  ליפטינג  טיפוח.  מרכיבי 
₪ קאמופלאג' קרם שאומץ כמייק אפ 

לשבת: 166 ₪

מציג:   Novel collection המותג 
וינטאג'.  סדרת שעונים חדשה בעיצוב 
במגוון  להשיג:   ₪  276 לשעון:  מחיר 

רשתות ובחנויות כלי בית ונוי

 LABELLO השפתיים  טיפוח  מותג 
לבלו  במיוחד:  חורפי  טעם  משיק 
ומעניק  מגן  שפתון   BLACKBERRY
וגם  טיפוח  גם  אוכמניות.  בטעם  לחות 

צבע. מחיר: 18.30 ₪

סנפרוסט משיקה 
קלחוני תירס 
 Super מסוג

Sweet - תירס 
במתיקות טבעית, 
ללא תוספת סוכר 

וכ-30% פחות 
קלוריות מתירס 

רגיל, ללא חומרים 
משמרים

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207151

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף



 
  

האגף
לשירותים חברתיים
האגודה למען הזקן

בס“ד

לאור בקשתכם, אנו מזמינים אתכם להרצאתו של

עו"ד אביעזר ארליך
בנושא:

אפוטרופסות גוף ורכוש
ההיבטים השונים של הסוגיה וההשלכות המעשיות.

ההרצאה תתקיים אי“ה ביום שלישי,
י"ח בשבט ה'תשע"ז ( 14.2.17), בשעה 19.00,
במרכז שקד, רחוב בעל התניא 34, בני ברק.

ינתן זמן גם לשאלות.
כניסה חופשית | מיועד לגברים ולנשים | הפרדה מלאה.

מרכז שקד
תמיכה וסיוע לבני משפחה המטפלים בזקן

מרכז שקד
"לגעת בסיפור שלך"

"מיידלע" - מופע פלייבק לנשים

בתכנית: סיפורים קטנים ומרגשים המתרחשים ביומיום שלכן,
ההופכים להצגה של ממש.

המופע יתקיים אי"ה ביום ראשון, ל' בשבט ה'תשע"ז (26/2/17),
בשעה 19.00,  במרכז יום לקשיש, רחוב בעל התניא 34, בני ברק.

מכירת הכרטיסים תיערך במקום.
מחיר כרטיס 20 ₪, ללקוחות "שקד" 10 ₪.

 (רישום מראש חובה במרכז שקד).

 קבלת קהל: מרכז שקד , רחוב בעל התניא 34, בני ברק. 
בימים ב', ה – -8:30 ;15:00 ימי ג' – -11:30 18:30.

מייל: shakedbb10@gmail.com לפרטים טל' 5092957, או 6186832. 

נשים בלבד לא לנערות

שמח להזמין את בנות המשפחות המטפלות בזקן למופע

ימי השתלמות
בחברה הכלכלית

במסגרת השתלמויות מקצועיות לעובדי החברה הכלכלית 

לבני-ברק, יהיו משרדי החברה סגורים בימי חמישי דלהלן:

          א. יום חמישי, כ"ז בשבט ה'תשע"ז (23/2/17).

          ב. יום חמישי, ד' באדר ה'תשע"ז (2/3/17).

          ג. יום חמישי ,י"ח באדר ה'תשע"ז (16/3/17).

נא שימו לב לתאריכי ההשתלמויות, כדי שלא תטריחו 

עצמכם להגיע בימים הנ"ל, בהם סגורים המשרדים.

בברכה,
ההנהלה

סגור

בס“ד

 
  

אגף
החינוך

אמא! את דואגת לשלום ילדיך?!!אמא! את דואגת לשלום ילדיך?!!
אמהות יקרות! נשות חינוך ומקצוע המתענינות!

הנכן מוזמנות לערב עיון יחודי העוסק בדילמה של:

בתכנית:

בס“ד

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים

שלום ילדינו בבית ובחוץ

19.30 – 19.15     התכנסות ושיח רעים
                                

20.30 – 19.30     א. אסליזאדה - יועצת חינוכית, מנחת הורים ומגשרת
                           ילד עם סוד ומי יקשיב לו?! 

                                
כותרפיסטית 21.30 – 20.30     ד. קורול - פס

                            איך נגן על ילדינו?!
                            מוגנות - כלים יישומים

                                מנחה: הגב' ג. לויפר - מנהלת המכון והמרכז 

לנשים
בלבד

הכניסה
חופשית

הערב יתקיים בס"ד ביום שני, ר"ח אדר תשע"ז (27.2.17),
באולם המרפ"ד, רח' שלמה המלך 12, בני ברק.

ניתן לשלוח שאלות לפקס: 03-6171237

הורות ומוגנות ומה שביניהם

י



כ”ו - כ”ח בשבט
תשע”ז           

22-24/2/2017 
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 1,000,000

ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

וילות ובתים

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

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(_____________________________________________

 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!

בית שמש

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

מיידית, לל"ת, 1,145,000, 
_____________________________________________)05-08ל(050-4175491/2

באר שבע

 ברמב"ם, 3 חדרים, ק"ד, 
אחרונה, כניסה מיידית, רק 
770,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-10(נכסים, 052-4834706

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

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

דופלקסים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

052-7643520)07-08(_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 110 

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

1,900,000 ש"ח, 
מפתחות במשרד, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

 המרכז לניהול נדל"ן: 
מציאה! 2 דירות מחוברות, 
2 טאבו, נפרדים, מושקעת 

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

054-6625272)08-08(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדלן: 
בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 

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

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)08-08(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)08-08(_____________________________________________

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)08-08(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בגיבורי ישראל למשקיעים! 

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

054-6625272)08-08(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', מושקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 
1,900,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל, 052-3251213. 

אהובה, 050-5886828. שי, 
050-3133287)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
במאירי דופלקס מרווח, 

אופציות נוספות. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828. שי,
050-3133287)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במאירי 5 חד', ענקית, לחוץ 
למכור! ישראל,

052-3251213. אהובה,
050-5886828. שי,

050-3133287)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון, 3 חד' + גג, מחיר 
מציאה! ישראל,

052-3251213. אהובה,
050-5886828. שי,

050-3133287)08-08(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-08(יוני צדוק, 054-5233623

 באליהו-הנביא, ק"ק, 4 
חד', 98 מ"ר, משופצת, גינה, 

קרובה לאוניברסיטה, 765,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)08-08(_____________________________________________

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

ק"ג, במיקום מעולה, 735,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)08-08(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי, אזור 
הסטודנטים, ק"ק, 3 חד', גינה, 

משופצת, סורגים, 650,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)08-08(_____________________________________________

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 2 יחידות הורים, 

מרוהטת ומושכרת ב- 2,750 
ש"ח, 600,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)08-08(ללנכס, 050-9500075

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

3,150,000 ש"ח.
בלעדי תיווך יעקב,

054-4901948)08-08(_____________________________________________

 במגדל המים במצדה 
באזור מתחרד, וילה מפוארת, 
5 חד' + ממ"ד, בנוי כ- 300 

מ"ר על שטח 470 מ"ר, חצר 
גדולה מרוצפת + גינה עם עצי 

פרי, שתי יחידות מושכרות. 
תיווך אדר נכסים,

052-4834706)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב בר 
אילן )צמוד לקריה החרדית(, 7 
חדרים + 3 מרפסות - כניסה 
מיידית, רק 1,550,000 ש"ח, 
_____________________________________________)08-08(הקודם זוכה, 052-2604463

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,130,000 ש"ח, בלעדי. 
תיווך יעקב, -054

4901948)08-08(_____________________________________________

 במתחרדים, ברח' בר-אילן 
4 חד', משופצת לגמרי + 

מרפסת סוכה, מזגן בכל חדר, 
סמוכה מאוד לקריה החרדית, 

054-8541579)08-09(_____________________________________________

 בקרן היסוד ליד הכולל 
של הרב כץ, באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת, מזגן, 
890,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

 ברח' בן אליעזר, 3 
חד', משופץ + אופציה 
למרפסת, 1,050,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)08-08(_____________________________________________

 במתחרדים, ברח' בר-
אילן, 3 חד', מוארת ומאווררת, 
3 כיוונים + מרפסת סוכה + 

אופציה ל- 2 חד' נוספים,
054-8541579)08-09(_____________________________________________

 ברחוב הרצל )איזור 
מתחרד( ומבוקש, 3 חדרים, 

ק"ב, מסודרת מאוד,
052-2604463)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רמבם )איזור 
מתחרד(, 3 חדרים, ק"ב, 

_____________________________________________)08-08(830,000 ש"ח, 052-2604463

 במשלט 2 חד', ק"ב, 
משופצת ויפה, נוף, רק 

695,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

 מציאה! בבירנבוים ק"ב 
+ מעלית, חזית, כ- 140 מ"ר, 

מחולקת לדירת 3.5 יפה + 
מרפסת ועוד שתי יחידות-דיור, 

רק 2,150,000 ש"ח! "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 3 חד' ברח' מוהליבר, 
משופצת חדשה + 

אופציה של 40 מ"ר 
לבניה, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)08-09(אשכנזי, 03-5791770

 בירושלים/בעלז, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר לשימוש, מתאים 
לגן ילדים או קליניקה, 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)08-09(_____________________________________________

 5 חד' גדולה, משופצת 
במרכז רבי עקיבא/רח' 

ירושלים, ק"א, מחולקת, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)08-09(_____________________________________________

 ביהודה הלוי/קוטלר, 
2.5 חד' גדולים עם סוכה 
על רלסים, דירה שמורה, 

חזית. תיווך אשכנזי,
03-5791770)08-09(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד' + 
יח' מושכרת ב- 1,600 ש"ח 

+ אופ' לבנית 32 מ"ר, 
1,870,000. הראשון בתיווך, 

052-8585277)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ה', ק"ה, מיידית, 
205 מ"ר במשטח 1 לחלוקה 

לפי מפרט + גג מוצמד. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)08-08(_____________________________________________

 בלעדי באבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 3-2 
משופת, 1,830,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי ברחוב ברוט, 2 
חדרים + הול, קומה ב', שלד 
בנוי של 40 מ"ר, 1,170,000 

ש"ח. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 בז'בוטינסקי, מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור, מרוהטות, 

ק"ב, תשואה גבוהה, מושכרת 
לחרדים, 1,200,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-11ל(052-7158998

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

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

052-3500040)08-08(_____________________________________________

 באברבנאל, משופצת 
כ- 70 מ"ר, אופציה לבניה, 

1,240,000. בי.א נדל"ן,
054-8475577)08-08(_____________________________________________

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

ענק, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
מתאים לחלוקה, ק"ב, חזית, 
3 כ"א, לשיפוץ, 1,950,000 

ש"ח מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)08-08(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 

ל- 80 מ"ר ו- 50 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 2,240,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)08-08(_____________________________________________

 בעזרא, 240 מ"ר, אופציה 
לחלוקה ל- 3 יח', 3,900,000. 
_____________________________________________)08-08(הראשון בתיווך, 054-3050561

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,150,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 מציאה!! באיזור 
דובק, 5 חד', ק"א, 

משופצת חלקית, 3 כ"א, 
1,850,000 ***במערב 

העיר, 4 חד' בבנין חדש, 
1,680,000. "יאיר נדלן"

,052-7633978
052-7172628)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! בקובלסקי 
- נורוק, 3 חד', 80 מ"ר, 
ק"א + מעלית, אופציה 

לחדר רביעי, בנין מטופח. 
"יאיר נדלן"

,052-7633978
052-7172628)08-08(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, 3 חדרים 
קרקע, כ- 65 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 יחידות ואופציה גדולה, 

המכבים אבוחצירא, 1.3 מליון 
_____________________________________________)08-08(גמיש, 054-7477054

 בבנימין אברהם, כ- 60 
מ"ר משופצת, קומה ב' 

ואחרונה, חזית, 1,275,000 
ש"ח, סופי. נדלן הקריה, 

054-8472222 )בית פתוח יום 
_____________________________________________)08-08(חמישי מ- 17:00-23:00(

 באזור לנדא 127 מ"ר, 
מחולקת לדירה ויחידה, 

2,430,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

 בהר השלום בית פרטי, 
3 קומות, 280 מ"ר בנוי + 

חצר גדולה + גג נוף משופצת 
חדשה, 4,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 במכבים, דירת גן, 3 
חדרים, 75 מ"ר, ק"ק, 
חזית, 3 כיווני אוויר + 

חצר 50 מ"ר, מהממת. 
"מקסימום נדל"ן"

054-4340843)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! ברבנו-תם, 
פנטהאוז 5 חדרים 

+ מרפסות + גג 
צמוד בטאבו, ק"ד + 
מעלית, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 ביוסף חיים, 4 חד' 
+ חצר + אופציה ענקית 

מפוארת, חזית, קומה נוחה, 
1,385,000 ש"ח. נדלן הקריה, 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש! דופלקס 4 

חד' מרהיב, יח' הורים + חדר 
ארונות, אופ' להרחבה + אופ' 

_____________________________________________)08-08(ליח' דיור, 054-9422194

 דופלקס 140 מ"ר, אופ' 
לחלוקה, 1,670,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(הראשון בתיווך, 052-8585277

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

ליחידה, 3,390,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! בר' עקיבא בבנין 
חדיש, דופלקס 5 חד', 140 
מ"ר )3+2(, ק"ד + מעלית, 

מצב מצוין, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 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. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

כחדשה, חזית, 2,300,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג 

נדירה, 3 מפלסים, 
מושקעת, 6 חדרים, גג 

ענק, ק"ב, 220 מ"ר 
+ אופציה לחדרים 

נוספים, חזית, 3 כ"א 
+ חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בדון יוסף כ- 120 מ"ר, 
ק"ב, מחולק יחידה כ- 75 מ"ר 

ויחידה כ- 45 מ"ר. ##בשבזי, 
כ- 112 מ"ר, ק"ב, סוכה, 

_____________________________________________)08-08(חזית. תיווך, 050-4144602

 5 חדרים, מחולקת לדירת 
3 חדרים, כ- 65 מ"ר ודירת 

2 חדרים, כ- 30 מ"ר + חצר, 
052-3440078 ,1,800,000)08-11(_____________________________________________

 באור החיים, 5 חדרים, 
120 מ"ר, משופץ, 2,180,000 

ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בחידא, 5 חדרים, 130 
מ"ר, ק"ג, נוף, חזית, משופץ, 
מרפסת הרחבה, 2,270,000 

ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בחידושי-הרים, 5 חדרים, 
120 מ"ר, מרפסת, משופץ, 
2,500,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בלוחמים, דירת יוקרה 
נידרה, 5 חד', 140 מ"ר, ק"ג, 

כיוונים מצויינים + מעלית. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)08-08(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)08-08(_____________________________________________

 בפוברסקי, 5 ח', 
משופצת, ק"ב, מוארת 

ופתוחה, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רדזמין, 9 ח', 
ענקית! 200 מ"ר, ק"א, חזית 

+ מעלית + חניה, 3,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)08-08(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 6 חדישה, 
יפה, ק"ג, חזית + מעלית, 3 

כ"א, 2,600,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)08-08(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

אחד, 3,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, ענקית! 

כ- 120 מ"ר, קומה ג' 
ואחרונה, גג בטון, מיידי! 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! בקרית-הרצוג 
גני-הזית, 5 חדרים + 

מ' שמש גדולה, ק"ג + 
מעלית, 1,730,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם, 
5 חדרים ענקית, 120 

מ"ר, מושקעת + 
מרפסת סוכה גדולה על 

רלסים, ק"א, 2,270,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בב"ב גבול 
ר"ג אזור גולומב, 5 
חדרים, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
שמש, ק"ב + 2 חניות 

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

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור הרב קוק 
מרכז רח' שקט, 7 חד', 160 

מ"ר, מחולקת 5 חד', 115 מ"ר 
+ יחידה 45 מ"ר, מושכרת 

ב- 3,200 הכל חדש, מושקע 
ברמה גבוהה, ק"א, חזית, 

3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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 ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,325,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

_____________________________________________

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

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

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

054-6625272 )08-08(_____________________________________________



כ”ו - כ”ח בשבט תשע”ז  22-24/2/2017 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

גני תקווה

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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(_____________________________________________

■ 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' 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(_____________________________________________

■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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מציאה! בקיבוץ 

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

בבירנבוים דירת 5.5 
חד' מחולקת לדירת 3 

חד' ודירת 2.5 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

בשיכון ג', ברח' 
יהודית, כחדשה ק"ג 
1,195,000 ש"ח עם 

אופ' ממשית לתוספת 
35 מ"ר, טאבו משותף, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 דירת-פאר אזור הרב-שך, 
4 חדרים, ק"א, 100 מ"ר 

)כולל מרפסת(, חזית, הרחבה, 
1,890,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בר"ע עורפית בנין-חדש, 
4 חדרים, 100 מ"ר, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, 1,630,000 
ש"ח. "בית-טוב"

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
ק"ב, משופצת מדהימה 

+ סוכה 80 מ"ר,
052-3500040)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 
משופצת כחדשה + 

סוכה + מרפסת שמש, 
100 מ"ר, דופלקס. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
052-3500040)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג', חייבת 
להימכר, 4 חד', מרווחת 

כחדשה + סוכה + 
גנרטור. 'אפיקי-נדלן-בועז'

052-3500040)08-08(_____________________________________________

 בהושע, 4ח', 82 מ"ר, 
משופצת, ק"ג + מעלית, 
1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)08-08(_____________________________________________

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

 03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

שמש, 1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בברוט המתחרד, 
דופלקס 4 חדרים, כ- 80 
מ"ר + מרפסת שמש + 

אפשרות הרחבה לעוד כ- 
40 מ"ר + נוף פתוח, רק, 
ב- 1,300,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים, 050-4177750

 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)08-08(_____________________________________________

 באלישע, 4 חד' ענקית 
ויפה, משופצת מהיסוד, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, 4 חדרים, 
כ- 95 מ"ר, קומה א', אזור 

השניים, משופצת + אופציה, 
רק 1.72 מיליון, גמיש,

054-7477054/052-7171951)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)08-08(נכסים, 053-3357316

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

רק 1,385,000 ש"ח. נדלן 
_____________________________________________)08-08(הקריה, 054-8472222

 בקובלסקי, ק"א, טאבו 
אחד, 4 חד', 1,550,000 + 

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

052-3744260)08-08(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 
1,920,000 ש"ח. *ברב שך, 4 
חד', 91 מ"ר, ק"א + מלעית, 
משופצת, 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

סוכה גדולה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

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

חזית, 1,820,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

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

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

03-5791514)08-08(_____________________________________________

 באזור השלושה, 4 גדולה, 
מושקעת, ק"ג + מעלית, 

חזית, 2,200,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בנורדאו, 
3 חד', ק"א, עורפית, 
בנין חדש + חניה, ב- 

1,410,000 ש"ח. "דלוקס 
נכסים" 03-9030112,

052-8555594)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 3 חד', מושקעת, אופ' 

לחדר רביעי + מעטפת לבניה 
בגג, נוף פתוח, רק 1,250,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 052-5752500

 בסוקולוב, 3 חדרים, 
ק"א, 70 מ"ר, משופץ, סוכה, 
1,450,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 3 חדרים, 
ק"ב, משופץ יפה, הרחבה 

גדולה, 1,250,000 ש"ח. "בית-
_____________________________________________)08-08(טוב" 054-8436035

 ביונתן, 3.5 חדרים, 80 
מ"ר, ק"ב, משופץ, אישור 

ל- 2 חדרים, 1,490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("בית-טוב" 054-8436035

 באבוחצירא - המכבים, 
3 חדרים, 60 מ"ר, ק"ג, 
מרפסת ענקית, הרחבה 

מוכנה!! 1,190,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("בית-טוב" 054-8436035

 באדמו"ר-מקוצק 
ובעוזיאל, 3 חדרים, 63 

מ"ר, ק"ג, כחדשה, חניה, 
1,560,000 ש"ח. "בית-טוב"

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' ובמערב ב"ב, 3 
חדרים, 86 מ"ר )הרחבה(, ק"ג, 

1,570,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)08-08(_____________________________________________

 השניים, 3 חדרים, 
משופצים, קומה א', 87 מ"ר, 

חנייה, 1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 שיכון ה', 3.5 חדרים, 
70-75 מ"ר, ק"ב, משופץ יפה, 

1,550,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)08-08(בועז' 054-8474843

 בלעדי בגניחובסקי, 
3.5 חד', כ- 70 מ"ר, ק"ד 

מדהימה, אופ' ענקית 
בצד ובגג. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)08-08(בועז' 053-2764220

 בהזדמנות גדולה 
בגניחובסקי, 3.5 חדרים, כ- 75 

מ"ר, ב- 1,350,000. בי.א 
_____________________________________________)08-08(נדל"ן, 054-8462882

 3 חד' חדשה + מחסן, 
חזית, 1,470,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(הראשון בתיווך, 052-8585277

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' ארונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעיה, 
3.5 חדרים, מושקעת, 

80 מ"ר, ק"ב + 
מעלית, 1,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בגנחובסקי, 3 חד', 
קד' + אפשרות בניה על 

הגג, 1,270,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

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

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(נדלן הקריה, 054-8472222

 לרציניים!! בגניחובסקי, 
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)08-08(_____________________________________________

 מציאה!!! בלעדי 3 חד', 
75 מ"ר, קומה א', חזית, 
משופצת, רק 1,345,000 
ש"ח, סופי!! נדלן הקריה, 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 חד' + 
מרפסת גדולה, 75 מ"ר, ק"ב, 

חזית, משופצת, 1,580,000 
ש"ח. *ברב קוק מרכז, 3.5 
חד', 75 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
כ- 80 מ"ר, מחולקת 

לשתיים + יציאה לחצר + 
היתרי בנייה לעוד כ- 30 

מ"ר, ב- 1,390,000 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה במצב 

מצויין, כ- 80 מ"ר, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, 1,470,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

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

בנין מטופח, 1,290,000. 
"century 21"

_____________________________________________)08-08(טל': 052-3744260

 באזור יהודה הנשיא, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

)כמו ק"א( + אופציה 50 מ"ר 
+ תוכניות, משופצת, 3 כ"א, 

1,570,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

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

חזית, משופצת, 
מציאה!!!

"מקסימום נדל"ן"
054-4340843)08-08(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חדרים גדולים, 
60 מ"ר, מרפסת סגורה, נאה, 

ק"א, נוף, 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("בית-טוב" 058-3297765

 בלעדי ז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,100,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)08-08(_____________________________________________

 מציאה! בדב הוז, 2.5 
חד', משוצת כחדשה, 

אופציה כ- 30 מ"ר, 
1,120,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)08-08(בועז' 052-3500040

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

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בהרב-שך, 2 חד', 
משופצת + אופציה לסוכה, 
1,380,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! ברב 
קוק, 2 חדרים, 65 

מ"ר, ק"א, עורפית, 
מיידית, 1,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בואו לראות! בשניים, 
ק"א, 2.5 חד', 62 מ"ר, 

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! במרכז רח' שקט, 
2 חד' + 2 מרפסות + סוכה 

62 מ"ר, ק"ב, מצב מצוין, 
1,450,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 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. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 65 
מ"ר, משופצת, ק"ד + )פיר 

למעלית שכנים רוצים לעשות( 
+ אופציה בגג עם היתרים, 48 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! במרכז השקט 2 
חד' + 2 מרפסות, 62 מ"ר, 
ק"ב, מצב מצוין, 1,450,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)08-08(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(דסקל, 050-5926021

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

מהיסוד. משה דסקל - רימקס 
_____________________________________________)08-08(עוצמה, 050-5926021

 בהזדמנות, בישמח 
משה, 4.5 חד', כ- 120 

מ', ענקית, ק.2, מרפסת 
סוכה, 1,620,000, בנין חרדי. 

"century 21"
_____________________________________________)08-08(טל': 052-3744260

וילות ובתים

טבריה

4-4.5 חדרים

 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

 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

3-3.5 חדרים

 מתחרדים: באלונים, דירת 
4 חד', משופצת כחדשה, נוף 

לכינרת, 700,000 ש"ח. מנחם, 
053-3191852)08-08(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3,5 חד', 
130 מ"ר, אופציה לבניה, 

750,000 ש"ח. מנחם, -053
3191852)08-08(_____________________________________________

 להשקעה בבית-וגן, דירת 
4 חד', משופצת + יח"ד, 
אופציה לבניה ולחלוקה, 

750,000 ש"ח. מנחם, -053
3191852)08-08(_____________________________________________

 קרוב לקריה החרדית, דו-
משפחתי, כ- 300 מ"ר, מחולק 

ל- 2 דירות, מושקע + יח"ד, 
על חצי דונם, 1,650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, 3 חד', 
ק"א + יח"ד + מרפסת + 

אופציה להרחבה עם אישורים. 
_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

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

_____________________________________________)08-08(יוסף, 050-6733375

 מתחרדים: בקריית-
שמואל, דירת-גן 5 חד', חדשה 
ונידרה, אופ' לבנייה ולחלוקה, 

1,050,000 ש"ח. יוסף,
050-6733375)08-08(_____________________________________________

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

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)08-08(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4,5 חד' 
נדירה מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)08-08(_____________________________________________

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

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: בשיכון ג', 
דירת 4 חד', 92 מ"ר + 

קרקע בטאבו, אופציה לבניה, 
750,000 ש"ח. אליהו,

050-4770020)08-08(_____________________________________________

 מתחרדים: בז'בוטינסקי, 
דירת 3 חד', משופצת מהיסוד, 
אופציה לבניה, 540,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(אליהו, 050-4770020

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

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)08-08(_____________________________________________

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

695,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

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

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

 מוכרים/משכירים את 
דירתכם? פנו אלינו לייעוץ ללא 

כל התחייבות ע"י המומחים 
הותיקים של "צימוקי" נכסים, 

02-5638221)08-08(_____________________________________________

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

להשכרה. תיווך,
053-3196069)08-08(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גובהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

נוף, כ"פ, אופציה 60 מ"ר 
בגג, 2,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)08-08(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות, במורגנטאו, קוטג' 
פינתי 4 חדרים + מרפסת 

סוכה לנוף + גג בטאבו 
עם אפשרות בנייה, כניסה 
נפרדת, בלעדי ל- "צימוקי" 

02-5638221)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר שמואל 
)צמוד לירושלים( וילה 

מושקעת 10 חד', 450 מ"ר 
בנוי על חצי דונם מגרש + 

קומה נוספת, 100 מ"ר עם 
הכנה ליחידות השכרה + 

6 מרפסות, רק 4,600,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)08-08(_____________________________________________
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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

דופלקסים

קריית אתא

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

+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(_____________________________________________

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

למגורים או לעסקים, 
_____________________________________________)06-08ל(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(_____________________________________________

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

נתניה
 מציאה למשקיעים! 

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

054-2000030)07-10(_____________________________________________

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, 

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

050-3003455)07-08(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, 

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

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 054-5634160

 חד' לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

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

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

 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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים
 בקרית משה, דופלקס 

ברחוב גת 6 חדרים מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת פרפק, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)08-08(_____________________________________________

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

משופצת, 3 כיוונים, ק"ב, ע"י 
משכן-שרגא! 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול- "אוהל יוסף"! 1,990,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)08-08(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,190,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)08-08(הכוכבים: 02-5713375

 בגעת שאול, 5 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, מחסן, 

חצר, נגישה לנכים, ללא 
תיווך, אופציה ליחידה מניבה, 

2,600,000 ש"ח,
054-6600198)08-11(_____________________________________________

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

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב', דירת 4 חדרים 
מפוארת במיקום מרכזי מאוד, 

במקומה שניה ואחרונה עם 
אפשרות לבנות על הגג. תיווך, 

_____________________________________________)08-10(טל': 054-8598577

 בגילה, 4 חד' + מרפסת, 
קומה 2, חניה, מתחרד, 

1,550,000 ש"ח. מציאה, 
072-3728175)08-08(_____________________________________________

 השקעה נדירה! דירת 
4 חד' יפיפייה בשכונת 

רחביה היוקרתית, מושרת 
ב- 156,000 ש"ח בשנה 

לתקופה ארוכה עם בטחונות, 
רק 3,120,000 ש"ח, אפשרות 

_____________________________________________)08-08(השבחה, 053-2852752

 ברמות א': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב', דירת 3 חדרים, 
משופצת, בקומת קרקע, 

אופציה לבניה לעוד 60 מ', 
מיקום מרכזי מאוד, במחיר 

מציאה. תיווך, טל':
054-8598577)08-10(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אשר 
גולק, 3 חד', קומה 

אחרונה + טאבו מאושרת 
על הגג. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)08-08(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אביר 
יעקב, 3 חד' + מרפסת, 

גינה + חלל ריק ל- 3 חד', 
במחיר מציאה! תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)08-08(_____________________________________________

מודיעין עילית
 הזמנה להציע הצעות 

לרכישת זכויות דירה ברחוב 
אור החיים 23 במודיעין עילית, 
4 חדרים, בהליך כינוס בביה"ד 

הרבני, טל': 02-6233185, 
_____________________________________________)08-11ל(050-8731532

 בנתיבות להשקעה 
מעולה, ק"ב, 3 חד', מושכרת, 

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

052-5253470)08-08(_____________________________________________

 להשקעה בנתיבות, ק"ג, 
3.5 חד' יפה ושמור, מיקום 
מעולה, רק 600,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי,
052-5253470)08-08(_____________________________________________

 בתחילת העיר, להשקעה 
מאוד יפה, 3.5 חד', משוכרת 

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

052-5253470)08-08(_____________________________________________

 בנשיאים כפר גנים ב', 
דירת גג 6 חדרי, מתאים למגזר 

הדתי, משופצת, יחידה על 
הגג + סלון וכניסה נפרדת, 
 ,054-3320655 .2,350,000

_____________________________________________)08-08(אתי תיווך דרים טרגט

 מבחר דירות בפרוייקטים 
חדשים בכפר גנים א' וכפר 

גנים ג' ללא תיווך,
058-5000262)08-08(_____________________________________________

 בשפירא, דופלקס עם 
מרפסת שמש סוכה, כניסה 
לדירה מהקרקע כמו בבית 
פרטי, משופצת קומפלט, 
חנה. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)08-08(תיווך דרים טרגט, 1,850,000

 רוטשילד/הרב קוק, 
6 חדרים )דירה בקומה( 

+ מ.שמש, מעלית וחניה, 
2,100,000 ש"ח,

050-4464170)08-08(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור, 5 
חדרים, 120 מ"ר + 60 מ"ר גג 
מרוצף, כניסה מחדר מדרגות, 

מעלית, חניה, 1,990,000 
ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 ברוטשילד, 5.5 חדרים, 
דירה בקומה עם מ.שמש, 

מעלית, חניה, מתאימה למגזר 
הדתי ולשתי משפחות עם 
כניסה נפרדת, 1,980,000 
ש"ח. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)08-08(תיווך דרים טרגט

 באחד העם, 5.5 חדרים, 
משופצת, 130 מטר, יחידת 
הורים, מיזוג, מעלית וחניה 

כפולה. אתי, 054-3320655, 
_____________________________________________)08-08(תיווך דרים טרגט

 האיריסים 4, דירת 4 
חדרים מסודרת, נוף פתוח, 

מעלית, חניה, קומה 5 מתוך 
_____________________________________________)08-09ל(8. אפרים, 050-7346232

 ברוטשילד בקרבת פיקא, 
4 חדרים, 120 מטר, קרוב 

לשוק, צבועה + מעלת וחניה 
בטאבו, 1,390,000 ש"ח.

054-3320655, אתי תיווך 
_____________________________________________)08-08(דרים טרגט

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4 חד', גדולה מאוד, כ- 115 

מר" + מעלית + חניה מקורה, 
מיידית, רק 1,525,000 ש"ח, 

054-9225000 ,050-4811122)08-08(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד', 
במדרחוב, קו'3, מצויינת 

להשקע, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)08-08(משה דסקל, 050-5926021

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)08-08(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי אזור 
ה- 93, 4 חדרים, 94 מטר, 

משופצת, מיזוג, תלת פאזי, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)08-08(דרים טרגט

 פניה מרח' רוטשילד, 3.5 
חד', 100 מ"ר, מיידי, מגורים 
- השקעה, 1,250,000 ש"ח, 

050-9094508)08-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 050-3528252

 ברחוב פרנקפורט, 3.5, 
85 מ"ר, קומה א', משופצת, 

1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 במרכז החרדי!! בדף 
היומי השקט!! 3 חדרים, 
משופצת חלקית, חדרים 
גדולים, רק ב- 1,260,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 054-5566145

 3.5 באיזור בלפור, 
מרווחת, משופצת, פינוי גמיש, 

_____________________________________________)08-08(052-2948691, נטלי

 בפרנקפורטר, 3.5 חדרים, 
קומה 1, עורפית מרווחת 

ומוארת, משופצת קומפלט, 
מתאים למגזר הדתי.

054-3320655, אתי תיווך 
_____________________________________________)08-08(דרים טרגט

 בסמילנסקי )באזור 
החרדי(, 3 חד', ק"ב, מזגנים 

חדשים + דוד"ש, מיידית, 
050-4811122 ,1,160,000)08-08(_____________________________________________

 בפינס 2 + חצי, 
ק"ב, מסודרת, בהזדמנות, 

1,060,000 ש"ח,
050-6610501 ,050-4811122)08-08(_____________________________________________

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

840,000 ש"ח, 050-4811122, 
050-5355067)08-08(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 3 חד', קומה 2, 75 מ"ר, 
מחיר 450,000 ש"ח. נופר 

_____________________________________________)08-08(מרסיאנו, 052-7395150

 מחולקת ל- 2, קומה 2, 
מושכרת 3,300 ש"ח, מחיר 

660,000 ש"ח. נופר מרסיאנו, 
052-7395150)08-08(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 75 מ"ר, קומה 2, 
מחיר 500,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)08-08(_____________________________________________

 ברחוב יששכר, 2 חד', 
קומה 1, ליד הרכבת, שכירות 
2,100, מחיר 480,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(ניר דהן, 050-2962666

אלעד
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - בעליון 
פנטהאוז 4 חד' + מרפסת 

ענקית 70 מ"ר.
ישראל, 052-3251213. 
אהובה, 050-5886828.

_____________________________________________)08-08(שי, 050-3133287

 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)08-08(_____________________________________________

 בבר אילן, 4 חד' 
גדולים + מ.שמש, ק"ב, 

120 מ"ר, משופצת 
***בשחל, 3 חד', 

חדשה, ק"ג )בלי(. "יאיר 
נדלן" 052-7633978, 

052-7172628)08-08(_____________________________________________

 בפ"כ, דו משפחתי, 
ענק!! 350 מ"ר בנוי, 

20,000 ש"ח לכל 
מטרה, לבעלי יכולת 

מוכחת בלבד! "אביחי - 
_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

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

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

_____________________________________________)08-08(נכסים, 053-3357316

 בהר-שלום דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)08-08(_____________________________________________

+5 חדרים
 לזריזים, מיידי בחברון-

ירושלים, 5 חד' + מרפסת, 
ק"ב, דייר 1 בקומה, 4,500 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)08-08(מוסמך, 050-4103310

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

,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 4.5 גדולים, ק"א, חזית, 
מושקעת, ש"כ, מתפנה 

לפסח. "תיווך עולמי"
050-4129019 ,03-6167744)08-08(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
3 חדרים, גדולה, 100 

מ"ר, חזית, במצב מצוין, 
ק"ב + חניה, 4,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
מפוארת + סוכה, 3,750 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(נדלן הקריה, 054-8472222

 3 חד' בעלי הכהן, שמורה, 
ממוזגת )ללא(, ק"ב + מעלית, 

_____________________________________________)08-09(מיידי לשנה, 053-3370813

 שיא הפאר!! סמוך 
לעירייה, 2 חד', מרוהטת 

וממוזגת, מפתחות 
"באביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בסמטת-רחל, 2 
חד', 70 מ"ר, ק"ק, 

חזית, פתוחה, שמורה 
ומרוהטת. "מקסימום" 

054-4340843)08-08(_____________________________________________

 2.5 חד', בבנין מפואר, 
ברח' שמעיה, מרוהטת, 

כניסה וחצר פרטית, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-7191911)08-09(_____________________________________________

 2 חד' יפים בהראשונים, 
ק"ג, ריהוט חדש - 2,300 

ש"ח, גמיש, מיידי, -03
_____________________________________________)08-09ל(6165144, 050-4103243

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

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

054-8425580)08-09(_____________________________________________

 2 חד' גדולה מאוד כולל 
מרפסות, חזית, ק"ב, ממוזגת, 

לממושכת, ללא,
_____________________________________________)08-09ל(052-7118194

 אברבנאל, 2.5 חד', 45 
מ"ר קו' א', 2,750 ש"ח.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

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

050-2101838)08-11(_____________________________________________

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

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 2 
חדרים, ענקית, 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בפ"כ, 
2.5 חד' + גג, לאחר 

בניה - הכל פשוט חדש!! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 יחידת דיור כ- 45 מ"ר, 
מרוהטת וחדשה לגמרי צפניה 

_____________________________________________)08-09(- חבקוק, 052-7647667

 יחידה חדישה, מקסימה 
ומרוהטת, לבודדות, ב- 1,650 

_____________________________________________)08-11ל(ש"ח, 052-7660172

 יח"ד יפה, ק"ב, מרוהטת 
וממוזגת, אשל אברהם, מיידי, 
_____________________________________________)08-09ל(03-6193167, 054-8415086

 בהזדמנות! בקרית 
הרצוג, דירת חדר 

גדולה במיוחד, 2,350 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

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

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

053-3357316)08-08(_____________________________________________

ירושלים

 בקטמונים, בנין דתי אזור 
מעולה, משופצת כחדשה + 

מזגן, 3,000 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ל(052-7650294

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 בהר-נוף יח"ד קטנה 

מאוד )8 מ"ר( לבודד בלבד! 
מרוהטת, 1,500 ש"ח,

052-3266699)08-15(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות בית 
+ חצר/דירה בשכונת רמות 

שבבאר שבע, 054-6557040, 
_____________________________________________)08-09ח(03-9323505

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

_____________________________________________)08-09ח(בערך, 052-3595314

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

_____________________________________________)08-09ח(ובסביבתה, 052-7396092

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

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

054-7477054)08-08(_____________________________________________

 דרושות דירות גדולות 
ללקוחות רציניים מאוד. נדלן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד 700/600 

ש"ח לחודש, 052-7163334, 
_____________________________________________)08-09ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים, מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)08-09ח(053-2743931

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

_____________________________________________)08-09ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/אפשרי 

_____________________________________________)08-09ח(הרוסה, 050-6651365

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
_____________________________________________)08-09ח(052-6616800, 08-6277193

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל 

תפספס - התקשר עוד 
_____________________________________________)08-15(היום!!! 058-7701070

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

_____________________________________________)08-08(תיווך, 054-2388654

 בבאר-שבע, בשכונה 
א', ליד המכללה הטכנולוגית 
"סמי שמעון", מחולקת ל- 3 
יח"ד, ק"ב, מושכרות, מחיר 

בהזדמנות! תיווך,
054-2388654)08-08(_____________________________________________

 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 אחוז 

תשואה(, 192,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 במרכז ירושלים, דירה 
להשקעה, רשומה בטאבו, 

מושכרת למגורים עם 
בטחונות רבים, 5% תשואה 
בטוחה, פוטנציאל השבחה 

 M 5.3 .לשילוש ההשקע
_____________________________________________)08-08(לרציניים בלבד, 053-2852752

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר-שבע 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 

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

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

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

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

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

 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)08-08(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכר ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

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

 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)08-08(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 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(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

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

 השקעה טובה ובטוחה! 
חלק ממבנה - בת קומה 

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

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

עסקים

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

 חנות דגים ברבי עקיבא 
עם כל הכלים, המכשור 

והמוניטין. בי.א נדל"ן,
054-8462882)08-08(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

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

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

500,000-650,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

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

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

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

 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)08-08(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 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

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)08-11(גדול שימושי, 054-8480860
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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 

נתניה_____________________________________________)21-19/17(052-8793288

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ "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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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, משופץ 
כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית 

בהרב קוק ליד חברון, 
2,500 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

חנויות

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בדמשק אליעזר, כ- 50 

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

_____________________________________________)07-10(וכדו' 054-5634160

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(_____________________________________________

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

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
8,300 ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 למכירה חנות פעילה 
באזור השומר, ק"ק, 
50 מ"ר + גלריה 50 

מ"ר, 1,330,000 ש"ח 
)מכניסה 8,000 ש"ח + 
מע"מ(. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 למכירה, חנות ברחוב 
ירושלים, מרכזית, 

מושכרת, לכל מטרה, 
בלעדי ל"באביחי - 

_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה חנות יחודית, 
בז'בוטינסקי, מיקום 
מרכזי והומה אדם!! 
מציאה!! "באביחי - 

_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

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

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

050-2229247)08-08(_____________________________________________

 חנות ברחוב הרצל באיזור 
מתחרד, גודל כ- 25 מ"ר, 

אופציה לתוספת, בהזדמנות, 
_____________________________________________)08-08(450,000 ש"ח, 052-2604463

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)08-19(רמי

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

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

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)08-14(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-14(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)08-14(למגורים, 052-2457617

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

_____________________________________________)08-14(טאבו!! 052-2457617

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

_____________________________________________)08-14(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)08-14(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונים 

בשלמות, חקלכאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 85 
דוני, חקלאי פרטי, בהזדמנות! 

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בר' עקיבא משרד בתוך 
דירת משרדים + פ.המתנה, 

מטבחון ושרותים,
_____________________________________________)08-09ל(054-8523628

 בב"ב למכירה 
ולהשכרה משרדים 

יוקרתיים, בבניין 
המשרדים הייחודי 

והמפואר היחיד במרכז ר' 
עקיבא מעל מרכז רפואי 

"מכבי", לפרטים תיווך 
אשכנזי, 03-5791770/

_____________________________________________)08-11(052-5554201, ארי

בבנין המשרדים הייחודי והמפואר
היחיד במרכז ר‘ עקיבא

מעל מרכז רפואי ”מכבי“ 

ארי 052-5554201
משרד - שמואל 03-5791770

תיווך אשכנזי
ASHKENAZI REAL ESTATE

הזדמנות 
שלא תחזור

משרדים למכירה 
 ולהשכרה

כניסה
מיידית

בפרויקט היחידי
בלב העיר

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-37(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-19ל(058-3242225

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-12/18(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ו - כ”ח בשבט תשע”ז  22-24/2/2017 

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

 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

 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

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

■ 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
 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

פורד

 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

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, 
_____________________________________________)08-11ל(בהזדמנות, 052-5520439

יונדאי

 יונדאי I30 פרימיום 
נובמבר 2010 יד ראשונה, 

גמיש במחיר, 03-9301478, 
_____________________________________________)06-07ל(050-9301478

רנו

 "הסעות דניאל" לכל 
חלקי הארץ, 14-16-20 
מקומות, נהגים אדיבים, 

מחירים נוחים, גם לארועים 
_____________________________________________)06-09(ושדה תעופה, 0527-10-10-20

 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!

■ 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(_____________________________________________

 יוסף קונה ירושות 
ועזבונות, ריהוט עתיק, 

אומנות, כלי כסף, תשמישי 
קדושה, ספרים וכלי בית, 

052-2408670)07-10(_____________________________________________

מתארגנת קבוצת
רכישת רכבים

במחיר מציאה!
לפרטים והזמנות:

050-5765449
052-7123419

יונדאי i35, שנה 2017

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-08/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 יונדאי I 30 סטיישן 2011 
CW, אוטומטית שמורה 
כחדשה!! 116,000 ק"מ, 

_____________________________________________)08-08(41,000 ש"ח, 052-6918692

 יונדאי I 800, מודל 2010, 
8 מקומות, ידני טורבו דיזל 
במצב חדש!! דגם מפואר! 

_____________________________________________)08-08(67,000 ש"ח, 050-5595360

 פורד פוקוס סטיישן 
2012 יד ראשונה אוטומטי 
במחיר הזדמנות, 48,000 
ש"ח, חסכונית, אפשרות 

_____________________________________________)08-08(לתשלומים!! 054-9919718

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 46,000 ק"מ 
בלבד!!! ללא תאונות, שמור 

הכמו חדש! נהג אחד, טיפולים 
בחברה, חיישני רוורס, טסט 
לשנה, רק - 49,500 ש"ח, 

050-4144220)08-08(_____________________________________________

 מסוכנות רכב, קיה ריאו 
אוטומט 2011 החל 29,000 
ש"ח פרטי! קיה סיד 2012 
ראשונה! סטיישן! מליסינג, 
51,000 ש"ח. קיה פורטה 

2012 ראשונה מליסנג! 
54,000 ש"ח, 052-9678475, 

_____________________________________________)08-08(אפשרות החלפה!!

 רנו סניק 2003 אוטומטית 
רכב מרווח שמור ומטופל נסע 

רק 170,000, 8,500 ש"ח, 
052-7220391)08-08(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית מנוע בנזין + 
תוספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)08-08(_____________________________________________

דפוס
 הזמנות לחתונה/
בר מצווה, הדפסה 

דיגיטאלית דו צדדי, החל 
מ- 0.45 אג' להזמנה וכן 
כל סוגי ההדפסות, טל': 

02-9971070. חדש: 
מדפיסים ושולחים פרטים 

בחנות, מייל -
gmail.com@9971070)08-08(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)08-11(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

זבוטינסקי 7 ב“ב (בנין מכון מור)
רח' שלמה המלך 16 ב“ב (בנין יש חסד)

נוהגים     
כהלכה

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

סוכנות 
להשכרת רכב

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו
הזמנות לפורים ולפסח 

במחירים זולים!!!
050-576-54-49
052-712-34-19

 מבצע מבצע! הגהת 
מחשב למגילת אסתר, ב- 40 

ש"ח בלבד )בב"ב(,
_____________________________________________)08-09ל(052-7643303

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 

הטבעית ללא משקפיים, 
עשות מגע או ניתוחים, 

טיפול ליקויי הראייה 
ובמחלות עיניים,
,050-4145359

072-282803, יואל לוי
www.yoel-levy.com)08-11(_____________________________________________

 אבד פלאפון נוקיה 208 
בנסיעה מב"ב לירולשים 

_____________________________________________)08-09ח(בחודש שבט, 054-8523653

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7145526

 נמצא שעון לפנ מספר 
חודשים, 054-8447699 

_____________________________________________)08-09ח(אחה"צ

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמליות מתקפלות, תקינות, 
_____________________________________________)08-09ח(עד 1,500 ש"ח, 054-8454536

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני גדול לאקווריום,

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 דרושה מנורת שולחן, 
שתי פלורוסנטים, 15 וואט כל 

_____________________________________________)08-09ח(אחת, 054-8432271

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)08-09ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל עגלת 
תאומים במצב תקין בתרומה, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7432011

 לכלה בודדה בירושלים 
דרוש שטיח לשימור חום 

_____________________________________________)08-09ח(הבית, 050-6256846

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)08-09ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7432035

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7396092

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה 

להתקשר לטל':
_____________________________________________)08-09ח(054-8403557

 למשפחה חרדית במצוקה 
דרוש מקרר גדול + מיטות 

_____________________________________________)08-09ח(לילדים, 058-7703080

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

_____________________________________________)08-09ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)08-09ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)08-09ח(סימלי, 052-7396092

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)08-09ח(במחיר סמלי

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7163334

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)08-09ח(050-6651365

 להוסטל דרוש כיריים גז 
_____________________________________________)08-09ח(על השיש, 052-3240093

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7653753

 מעוניין בעמודון לספרים 
עם דלתות בצבע חום כהה, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4116799

 מעוניין בעגלה וטיולון 
_____________________________________________)08-09ח(במצב מצוין, 050-4116799

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל, -054

_____________________________________________)08-09ח(7938941

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)08-09ח(טורפים, 055-6777117

 DEKO מברגה/מקדחה 
18V, חדשה + סוללה ומטען 

בפ"ת, 200 ש"ח, טל':
_____________________________________________)08-09ח(054-7716364

 מקפיא ארטיקים במצב 
מצוי, ב- 500 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)08-09ח(050-6467847

 תנור ספירלות עומד, 85 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 מזגן נייד אלקטרה במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-7245911

 תנור הדרוש תיקון + גז 
נקי ובמצב מצויין! 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8446448

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית,

 M-AUDIO FAST
TRACK, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(פלאפון: 052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, -18 וואט, שמור, 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)08-09ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מקרר אמקור 500, בז' 
במצב מעולה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-5206337

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 מזגן טורנדו 1.5 כ"ס, מצב 
מצוין, 500 ש"ח, נמכר עקב 

קבלת מזגן, טל':
_____________________________________________)08-09ח(052-7157622

 מכונת צילום, פקס, 
מדפסת מחב' לקסמרק 

כחדש, 220 ש"ח, טל': -054
_____________________________________________)08-09ח(8485026

 מזגן חלון 2 כ"ס, 500 
ש"ח, במצב טוב,

_____________________________________________)08-09ח(052-7126106

 מכשיר "מילונית" עברי-
אנגלי-צרפתי כמו חדש, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8056051

 בב"ב חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 70 

ש"ח, כחמישים חוברות, -054
_____________________________________________)08-09ח(84578340

 רדיו חדש מקופסא, 100 
ש"ח, 052-6322024, -03

_____________________________________________)08-09ח(6163257

 מטחנת בשר חדש 
מקופסא, 250 ש"ח, -052

_____________________________________________)08-09ח(6322024, 03-6163257

 ,A590 מצלמת קנון 
 X4 ,ב- 150 ש"ח, 8.0 פיקסל

_____________________________________________)08-09ח(זום, 050-4147729

 שואב אבק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4147729

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מקרר 170 ליטר, מצב 
מצוין, 300 ש"ח,

052-4227714)08-08(_____________________________________________

 כיריים לכבוד פסח 
כחדשה, למסירה ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(עדיף לאברך, 050-4130196

 כיריים ומתחת תנור  
דו-תאי, כחדש ממש, למסירה 

ב- 300 ש"ח עדיף לאברך, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4130196

 מזגן נייד אלקטרה במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-7245911

 מצלמת קנון דגם 
sx-s10-sh, חדשה ממש, 

באנגלית, ב- 500 ש"ח בלבד! 
בין השעות 13:20-14:20, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7167484

 רדיאטור, תנור וכיריים, 
מקרר, מייבש, מקרוגל, מפזר 
_____________________________________________)08-09ח(חום, 500 ש"ח, 054-8432773

 מכונת כביסה במצב 
כחדש, 490 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8416233

 מסך דק 19 אינץ, 170 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה, 470 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(054-8470594, ירושלים

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקים שונים, 

חיסול מחסן, ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-9985503

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, ב- 5 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(נייד: 052-3186268

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8536423

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם: mission, נייד: 
_____________________________________________)08-09ח(052-2437292

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)08-09ח(052-2437292
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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(_____________________________________________

ריהוט

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-09(בפ"ת, 052-8788358

תינוקות

 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

 שידה + מראה ומגירה 
אחת, חום בהיר, 900 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08(כחדש, 03-5745162 )ב"ב(

 שולחן לפינת אוכל, נפתח 
ל- 2.40 - ביצה + 6 כסאות, 

עץ בוק מלא במצב מצוין, 
054-4980071)07-10(_____________________________________________

 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

 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,

_____________________________________________)07-08ח(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

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בבני-ברק, 052-7600336

 דרושים/ות באזור המרכז: 
אחראי כספים לחברת נדל"ן 

15,000 ש"ח. *מזכיר/ה 
למשרד עו"ד 37 ש"ח לשעה. 

*מזכירה לחברת הייטק, 
6,000 ש"ח. *מנהל/ת 

למרפאה קטנה 11,000 ש"ח. 
*באזור ירושלים: פקיד עם 
ידע במכירות, 8,000 ש"ח. 

*מנהל/ת מח' שכר 10,000 
- 17,000 ש"ח. *טבח למוסד 

ממשלתי, 7,000 ש"ח ועוד 
אלפי משרות. גלאט ג'ובס

ww.glatjobs.co.il
073-70-55-666)08-08(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
באווירה חמה וביתית 

דרושות מטפלות לחלקית 
ולמלאה, שכר נאה 

למתאימות!
052-6471287)08-09(_____________________________________________

 דרוש/ה שותפ/ה 
עו"ד בעלי נסיון + רשיון 

חובה ליחסי ציבור 
ויבוא מכוניות ומנהלות. 

*כמו"כ עוזר אישי.
קו"ח למייל:

yaronlav35@gmail.
com

054-5663798)08-08(_____________________________________________

 לנקי 10 בבני-ברק דרושה 
מנהלת סניף + נסיון, לפרטים: 

053-5251290 קו"ח למייל:
israel@naki10.net)08-09(_____________________________________________

 "לנקי 10" בבני-בק, דרוש 
נהג עם רשיון ג'/רשיון עד 

4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251290)08-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חרוצה 
למשרה מלאה במעון בתל-
אביב, שכר גלובלי מתגמל! 

052-5456295)08-09(_____________________________________________

 למעון דתי בק.אונו 
)קרוב לג.שמואל(, דרושה 

מטפלת מנוסה ומסורה 
למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים מעולים!
050-2736409)08-11(_____________________________________________

 מטפלת לגן פרטי בת"א, 
משרה מלאה, מ- 8:00-16:30, 

5 ימים, גילאי 2-3, מיידי, 
_____________________________________________)08-11ל(052-2400050

 לקידישיק בני-ברק, 
מוכרות/ים אנרגטיות/ים 

לעבודה במשמרות, קו"ח 
_____________________________________________)08-11ל(לפקס: 03-6780290

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)08-15(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)08-08(_____________________________________________

 לגבעתיים מיידי 
למשרה 7:30 עד 16:45 

שכר מעולה או לחצי 
משרה 13:00 עד 16:45, 

_____________________________________________)08-11(טל': 052-3838484

 לחברת הובלות במרכז 
דרוש עוזר נהג לחלוקה ל- 3-4 

שעות בבוקר, מתאים גם 
_____________________________________________)08-11(לבחורי ישיבה, 052-6628690

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? לארגון 

חסד גדול במרכז, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאליים ביותר. 
שיחות נכנסות ויוצאות. 
בונוסים גבוהים במיוחד. 

סביבת עבודה חרדית. 
_____________________________________________)08-07/18(לפרטים: 054-5319192

 לארגון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, 3-4 שעות 

ביום - גמיש, לעבוד משרדית 
בתחום החינוך, 2,800 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בירושלים 
פקיד/ה לשעות הבוקר 

לעבודה מול חברות ביטוח, 
7,500 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)08-08(_____________________________________________

 למשרד עו"ד באיזור בני-
ברק, מזכיר/ה ל- 6.5 שעות 
ביום, לא נדרש ניסיון, 7,500 

_____________________________________________)08-08(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לתינוקיה בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לחצי משרה 
7:30-13:30, תנאים טובים! 

054-4819999)08-09(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושות עובדות 

לשעות אחה"צ, תנאים טובים 
_____________________________________________)08-09(למתאימות! 054-7694963

 עבודה כסף מזומן כל יום 
+ בונוסים, טלפון:

_____________________________________________)08-09ל(050-9610060

 דרוש אופה + נסיון 
לבית-מאפה בבני-ברק, בין 
השעות 6:00-8:00 בבוקר, 

050-7755442 ,050-8227125)08-09(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 03-5703853,

050-5903001)08-09(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרושה 
מנהח"ש מנוסה למ"מ, קו"ח 
morgob@014.net.il :08-09(למייל(_____________________________________________

 דרוש במיידי סוכן נדלן 
ברשיון למשרד תיווך 
מרכזי ב"ב, לפרטים: 

03-5702323)08-08(_____________________________________________

 למנהלי ת"תים/ בחורים, 
שיטה מנוסה לגיוס כספים 

_____________________________________________)08-11(בפורים. 0722125956

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון 
עוצמתיות ונוחות לשימוש 
לזמן רב, באריזה, 40 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 מציאה!!! מקרנצ'יק של 
מלכות ווקסברגר השתמשו 
פעם אחת! + 2 סרטונים, 
_____________________________________________)08-09ח(280 ש"ח, 050-8741992

 דיסק אונקי 1,000 ג'גה, 
_____________________________________________)08-09ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6651365

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)08-09ח(050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4177726

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 
באלעד )לב"ב וירושלים - 40 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח(, 050-4137726

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, דגם 

930 ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)08-09ח(052-7966786

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)08-09ח(אחרת, 054-7938941

 בחור בגיל 23 עם רשיון 
נהיגה B בתוקף מעל לשנתיים 

מחפש עבודה באזור המרכז, 
_____________________________________________)08-09ח(058-7528855

 מעוניין לעבוד במלגזה 
בהתנדבות, אפשר ליצור קשר 

_____________________________________________)08-09ח(ב- 058-6555767

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)08-09ח(050-4160390

 מטפל מוסמך מעוניין 
לטפל בקשישים בביתם עם 

אפשרות לינה, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7122279

 אקדמאי חרדי, עברית 
מצויינת, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד 
_____________________________________________)08-09ח(מהבית! 050-4160390

 מעוניין לעבוד פעמיים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)08-09ח(מעניינת, 052-7163334

 בחור ישיבה בעל מרץ, 
מחפש עבודה + מגורים אצל 

משפחה בחו"ל - ארה"ב, 
אירופה וכד', בכל תשלום, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3188973, 052-7163334

 בוגר נתיבות עולם, נסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)08-09ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד כמדריך/אב-
בית בישיבה + כולל מגורים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3595314

 בחור ישיבה בעל כושר 
הסבר, מעוניין ללמד תלמידים 

לפני ישיבה קטנה או כיתה 
ח' בירושלים, מחיר 35 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(לשעה, 052-7658827

 6 כסאות סלון במצב 
מצוין, כל אחד ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4160457

 למסירה זוג מזרוני ח.שינה 
1.90X90 במצב מצוין,

_____________________________________________)08-09ח(054-8445567

 שולחן מחשב עם מגירות 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(050-4116662

 ספה 2 מושבים דמוי 
עור, חום כהה, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5786413

 עמודון ספרים קטן עם 
דלתות, עץ מלא, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5786413

 כסא גבוה למטבח, 50 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-5786413

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)08-09ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח, 052-3463482

 בב"ב ספה דו מושבית 
כחדשה, 400 ש"ח. שולחן 
סלוני נמוך 80/80 עץ מלא 
משטח זכוכית כחדש, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-4347436

 כורסת בד קטיפה צבע 
בהיר, מצב מצויי, 190 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3 עור צבע אמיתי 
כמו חדש, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 שולחן אוכל במצב מצוין, 
גודל: 2.00X1.00 מ', נפתח 

ל- 3 מ', צבע אלון בהיר, 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טלפון: 050-7366167

 עמודן מעוצב בצבע חום, 
דלת זכוכית כמו חדש, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8459159

 מיטת מעבר, לבן במצב 
מעולה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(054-8459159

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)08-09ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרות לכסאות בלבד, 

חדשים בהזדמנות,
052-4227714)08-08(_____________________________________________

 ספה 2 מצב כמו חדש, 
290 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מיטות מתקפלות חדשות 
לסוכה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 ספפה נפתחת צבע ירוק, 
מצב טוב, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-5930316

 כורסא מתכווננת מעור, 
צבע בורדו, כמו חדשה, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ארון 3 דלתות + מגירות, 
מצב מצוין, צבע בז', 400 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6247140

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(054-5705546

 ,0.72X1.20 שולחן עץ 
מצב טוב, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7600336

 כסא נוח מתכוונן למצב 
שכיבה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-7651009

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)08-09ח(02-6522251, 052-3805386

 למסירה בחינם בבת-ים, 
מיטת יחידת + מיטה נשלפת 

_____________________________________________)08-08(+ ארגז, 052-6882776

 עריסה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בב"ב, 03-5796531

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" טל': 

_____________________________________________)08-09ח(052-7396092

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכו', עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 כורסת הנקה + הדום, 
צבע חום בהיר במצב מעולה, 

במחיר 500 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(052-7197727, 03-6743310

 עגלה חדשה מגיל לידה 
כולל כיסוי רגלים, שחור/ירוק, 

_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח, 054-8452616

 מיטת תינוק איכותית, 
250 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)08-09ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה, סלקל, בוסטר, 
כסא אוכל, מעמד לאמבטיה, 

_____________________________________________)08-09ח(450 ש"ח, 054-8432773

 כסא אוכל לתינוק, 50 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-5786413

 טיולון, 180 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)08-09ח(טוב מאוד, 052-5737813

 עגלת תינוק בלי אמבטיה, 
220 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 עגלת תינוק 170 ש"ח, 
מצב מצויין, 052-5737813, 

_____________________________________________)08-09ח(בני-ברק

 סימילאק 400 גרם חלב 
_____________________________________________)08-09ח(נוכרי, 25 ש"ח, 050-4135002

 מיטת תינוק בצבע לבן 
כולל מזרון עבה אורטופדי, 

_____________________________________________)08-09ח(400 ש"ח, טל': 054-8485026

 כסא לרכב/סלקל לתינוק, 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח, 052-3595314

 עגלת תאומים צ'יקו, 200 
ש"ח, הקודם זוכה!

_____________________________________________)08-09ח(052-8378727

 + LG,A40 פלאפון 
מטען, מגן ואחריות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3114157

 פלאפון c2 עובד טוב, לא 
כשר, 200 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(053-3114157

 פאלפון נוקיה 208, 160 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7690080

 טלפון פנסוניק - שתי 
שלוחות, 200 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-7690080

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(לפרטים: 052-7966786

 שלושה קווים טוקמן לא 
כשרים מכל החברות, ב- 40 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6651365

 קו חדש טוקמן לאורנג'/
סלקום/פלאפון, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3595314

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 052-4831449

 פלאפון 208 נוקיה, חדש 
באריזה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 ארגז לפלטה חדש, 
 50X80 ,מסיבי במיוחד
ס"מ, חומר חזק מאוד! 

800 ש"ח,
_____________________________________________)08-11(054-8063853 )ב"ב(

 שמלה לנשים/נערות 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לארועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-48436223

 ספר לתגסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 פאות סנטטיות יפהפיות 
בכל הצבעים, מחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7163334

 פאה סינטטית חדשה, 
צבע חום, ארוכה מאוד, חלקה 

לארוע, לפורים במחיר 400 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, חדשה, 052-7163334

 אופניים מצב מצוין, 24 
ש"ח כולל הילוכים,

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813, בני-ברק

 נרות צפים מעוצבים 
לעיצוב אירועים, 6 חבילות, 

12 יח', הכול ב- 50 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)08-09ח(052-3186268

 חליפת גבר חדשה, 
נקנתה ב- 700, נמכרת ב- 

_____________________________________________)08-09ח(100. נייד: 052-3186268

 מלחיה מהצורפים, שני 
חלקים, 190 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-7690080

 אופני כושר - "ליפטיקל" 
ללא מושב, 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 03-5796531

 2 וילונות לבנים רוחב 80 
ס"מ, גובה 1.60 מ' לאחד 

מתאים לחלונות בלי תריסים, 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח, 03-5796531

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)08-09ח(180 ש"ח, 052-7154392

 שטיח שאגי לסלון, מהמם 
בצבע חום מוזהב, גודל כ- 

2X1.80 מ', 350 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-8485026

 קסדת אופנוע 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(בירושלים, 054-8423405

 סיגריות מלברו לייט, 
250 ש"ח, לפאקט בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8469339

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים לנער כחדשים 
_____________________________________________)08-09ח(במצב מצוין, 050-5343924

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)08-09ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7603864

 תחפושות רופא מקוריות 
וחדשות לילדים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(073-7590974

 שמלה לארוע, מידה 38, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)08-09ח(180 ש"ח, 052-7154392

 שטיח לחדר ילדים דמויות 
של דיסני )מקורי(, חסין אש, 
_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח, טל': 054-8485026

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(054-9784433

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)08-09ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 ארונות מטבח, שיש, 
כיורים, מוצרי חשמל, בר מים, 

_____________________________________________)08-09ח(400 ש"ח, 054-8432773

 אופניים לילדים במצב 
טוב עד 120 ש"ח, כל הגדלים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7126106

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6651365

 שמלה לאירוע מידה 38, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 פאקט סיגריות פרלמנט/
מלברו לייט רוסי, ב- 230 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7142640

 פאקט סיגריות ווינסטון 
)הסוג הטוב(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7142640

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניי ילדים "16 במצב 
טוב - 130ש"ח, )בלי גלגלי 

_____________________________________________)08-09ח(עזר(, פלאפון: 050-9340317

 אופניים "26, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-5385013

 תחפושות יד שניה באריזה 
כחדשות, באזור פ"ת, 60 

ש"ח, 2 ב- 100, מבחר דגים 
_____________________________________________)08-09ח(ומידות, 052-8833975

 חליפות לבנים, 3 חלקים, 
ב- 120 ש"ח, כמו חדש 

בכמה מידות באזור פ"ת, 
_____________________________________________)08-09ח(052-8833975

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
- 180 ש"ח, טל' מאחרי 

_____________________________________________)08-09ח(השעה 15:00, 050-4147729

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)08-09ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 למסירה, עותקים ישנים 
רבים של מוסף "שבת-קודש" 

מיתד-נאמן, 03-6772395, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7632395

 זוג קלטות שירי סוכות 
"והיית אך שמח" במארז, 

חדשות לגמרי, 14 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 052-7600336

 14 כרכי גמרה שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)08-09ח(02-5387422

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)08-09ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 פקט סיגריות מלברו גולד, 
290 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 בושם "קוקו שאנל" 
באריזה, כמות כפולה, 200 

מ"ל!! במחיר מציאה,
_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 גלאי גז לבית, רק 200 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, חדש, 058-3245685

 כרכי שוטנשטיין 
כחדשים, גודל קטן, 65 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(כל אחד, 054-8463975

 כרכים של מתיבתא 
בלכתך בדרך כחדשים, 10 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כל אחד, 054-8463975

 תחפושת איש חלל + צב 
נינג'ה, גיל 7-10, 40 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)08-09ח(ב"ב, 052-7157077

 מעיל פרווה יוקרתית 
לנשים - שחור, מידה 38-42, 

_____________________________________________)08-09ח(150 ש"ח, ב"ב, 052-7157077

 אופני כושר טובות 
וחזקות במצב מצוין, 350 

ש"ח, גמיש, ב"ב,
_____________________________________________)08-09ח(052-7157077

 אופני הילוכים מידה 26, 
רק ב- 120 נדרש תיקון קל, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5793668

 תוכי אוסטרלי + כלוב + 
אוכל ותא הטלה, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-42555062
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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(_____________________________________________

 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

 מטפלת למעון במרום נווה 
מ- 7:00 עד 13:00, או 07:00 

עד 16:30, תנאים טובים 
_____________________________________________)06-09ל(למתאימה, 050-2799799

 בב"ב דרושה תופרת 
לכל סוגי התיקונים + 

נסיון, לפרטים:
050-6747085)07-08(_____________________________________________

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 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

 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

 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(

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
חמה ומסורה שאוהבת 
ילדים למשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
050-3277666)06-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למוסד גריאטרי בב"ב 
טבח/ית ועוזרי טבח 

למשרה מלאה, נסיון 
חובה! קו"ח לפקס:

03-6745034
nechama@vatikim.net)05-08(_____________________________________________

 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!

_____________________________________________)06-09(054-2022629, ורד

 בפתח-תקווה לגן פרטי 
בנווה עוז, דרושה מטפלת 
מנוסה ואחראית, תנאים 

_____________________________________________)06-09(טובים, 050-7231080

 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

 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

 לבידוק בטחוני
בדיזנגוף סנטר (ת“א)!
העסקה ישירה – 
ללא חברת שמירה.

ללא נשק
משמרות
תנאים טובים!

דרושים/ות

לפרטים: 054-6023747

052-7660483 0

מטפלת
לכיתת בוגרים

למעון בבני ברק

למילוי מקום / מ. מלאה
מ. חלקית / קבוע
תנאים טובים!

 למגדניה באיזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד ערב 

מהשעה 18.000 עד 24.00, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-3107080

 דרושים/ות למכירת 
מוצרים מהבית, השקעה 

קטנה רווח גדול, טל': -054
053-5662246 ,8430702)08-11(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב דרושים: 
*סייעת מיידית למילוי מקום 
בגן. *עובד אחזקה לשעות 

אחה"צ, קו"ח: 03-6190504, 
03-5794257)08-09(_____________________________________________

 עקב הרחבת הגן-מעון 
בגבעת שמואל - דרושות 
גננות וסייעות )מטפלות( 
אחראיות ומסורות, שכר 

טוב! 052-3651355 
_____________________________________________)08-09()חנה(

 דרוש מלגזן + עובדות 
_____________________________________________)08-11(מחסן בב"ב, 03-5709972

 יועצת מס בבני-ברק 
למ"מ, משרה מלאה, אפשרות 

להמשך, קו"ח למייל:
adi31@rightscenter.co.il

050-2436777)08-09(_____________________________________________

 למטבח מוסדי בהר 
החוצבים בירושלים דרושים: 

עוזר טבח ועובד מטבח כללי, 
052-2778283 ו-

052-3828279)08-09(_____________________________________________

 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

 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

 דרושה מטפלת למעון 
בקרית הרצוג, משרה מלאה, 
תנאי טובים, 052-7162049, 

055-6869478)07-08(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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_____________________________________________

050-6528522

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00



www.dz-house.co.il   
תקוה פתח   3 בזל  רח'  תצוגה  אולם 
0פתוח רצוף: 8.00-20.00 יום ו' 8.00-13.00 3 9 2 1 1 6 1 1-

בית המעצבים
מלא  מעץ  רהיטים  ו  נסיון  שנות   48
אחריות לשנים ו  תוכנית מעצב פנים 

ספריה מעוצבת, איכותית מבית היצרן, מתוכננת 
במיוחד עבור הצרכים והסגנון הייחודי שלך ע”י 
ידינו  ומיוצרת על  מעצבים מהשורה הראשונה, 

על מנת להעניק לך תוצאה מושלמת 

ישר מהיצרן

מה
עצ
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