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בס"ד יום רביעי י"ז באדר תשע"ז  15/3/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', י"ז באדר תשע"ז 15/3/17
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בשורה: 
עלייה במספר 
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(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

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

077-40-900-70

רכבים 
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 בטיחות
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ברכבי החברה

350 ק”מ 
ליום!
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 וקרובים
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דולר  מיליארד  של 15.3  שווי  פי  על  ישראלית  חברה  נמכרה  לראשונה  היסטוריה: 
והמדינה  למיליונרים  יהפכו  העובדים  למילארדרים,  יהפכו  המייסדים  הרווחים:   
תגזור קופון של 4 מיליארד שקל  רה"מ ושר האוצר מעוניינים להפחית מיסים, יו"ר 

הקואליציה מתנה זאת בהעברת תקציב לקשישים ונכים
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צילום: אביר סולטן, פלאש 90



חודש לפני חג הפסח, מתגלה לעמותות העוסקות בתחום כי השנה שוב משרד הרווחה בראשות השר חיים כץ ושר 
האוצר כחלון החליטו לקצץ באופן רוחבי את הסיוע לחלוקת סלי מזון לנזקקים בפסח ובשאר החגים  הנתונים: 

התקציב יורד מידי שנה  מנכ"ל עמותה: "מקצצים לנו כל הזמן בתקציבים. הכסף שמעביר משרד הרווחה מדי שנה 
מתחלק בין עשרות עמותות ומתורגם בסופו של דבר למספר שקלים למשפחה"

ברוך ברגמן

חברת  הישראלי:  המשק  בתולדות  הגדולה  העסקה 
השבבים 'אינטל' הודיעה בתחילת השבוע כי היא רוכשת 
לנהג  עזר  מערכות  המפתחת  'מובילאיי'  הישראלית  החברה  את 
רכב  לפתח  אינטל  מבקשת  שפיתחה,  הטכנולוגיה  בסיס  ועל 
אוטונומי ללא נהג. אינטל תשלם על מובילאיי לא פחות מ-15.3 
המניות  לבעלי  וחלק  למייסדים  ילכו  שחלקם  דולר,  מיליארד 

ולעובדים המחזיקים באופציות. 
אבירם  זיו  ידי  על  בירושלים  שנים   18 לפני  הוקמה  מובילאיי 
מוצרי  כמה  החברה  פיתחה  השנים  במהלך  שעשוע.  ואמנון 
ידי ענקיות רכב ברחבי  לנהגים. חלק מהמוצרים אומצו על  עזר 
ידיהן ברכבים. הכנסות החברה צמחו מ-40  העולם והותקנו על 
תחזיות  לפי  ב-2016.  דולר  מיליון  ל-358  ב-2012  דולר  מיליון 
ויסתכמו  ב-40%  ב-2017  יצמחו  החברה  הכנסות  האנליסטים, 
ב-500 מיליון דולר - זינוק של פי 12.5 בתוך חמש שנים או 65% 

בממוצע בשנה.
המבקשת  אינטל  בחברת  חדשה  מגמה  על  מצביעה  הרכישה 
להיכנס לתחום הרכב על ידי פיתוח טכנולוגיות שיאפשרו נהיגה 
אוטונומית ללא נהג. באחרונה סיכמה יצרנית הרכב ב.מ.וו. יחד 

עם אינטל ומובילאיי לפתח מערכת שתאפשר בניית רכב ללא נהג 
עד לשנת 2021. עם חתימת העסקה, צפויות יצרניות רכב נוספות 
על  גם  שתורכב  העתידית  המערכת  רכישת  על  אינטל  עם  לסכם 

רכבים אשר כבר יצאו לשוק.
רשמיות, המס  הערכות  פי  על  הענק:  לעסקת  נוסף  היבט  ויש 
עומד  כתוצאה ממכירת החברה,  לקופת המדינה  להיכנס  שצפוי 
בכל השנתיים  מיליארד שקל. לשם השוואה,  לא פחות מ-4  על 
גילוי מרצון ברשות המיסים,  נוהל  וחצי האחרונות בהם הופעל 

נגבו 2 מיליארד שקלים. 
שר הכלכלה אלי כהן )כולנו( אמר השבוע )ב'( כי "העסקה היא 
מדובר  תתממש,  אכן  העסקה  אם  הישראלי.  במשק  אמון  הבעת 
כך שחברות  על  נוספת המבשרת  סנונית  זאת  בסכום משמעותי. 
בינלאומיות מגיעות לישראל. יש לנו אנשים איכותיים, ותעשייה 
כ"ץ,  ישראל  והמודיעין,  התחבורה  שר  מתקדמים".  והיי-טק 
אמר: "אדרוש ששר האוצר ישקיע את תקבולי המיסים מהעסקה 
ההיסטורית הזאת במלחמה בתאונות הדרכים ובהנגשת מערכות 

מצילות חיים לכל נהגי ישראל".
נתניהו ושר האוצר משה כחלון הודיעו  ואכן, ראש הממשלה 
יורידו מיסים בחודשים הקרובים, בין היתר בשל  השבוע כי הם 
עודפי  נותרו  המדינה  בקופת  כי  העובדה  בשל  וכן  הענק  עסקת 
כחלון  חברות.  ומס  מע"מ  הם  לרדת  שצפויים  המיסים  מיסים. 

מכירת  עניין  כאשר  כי  וסיפר  כלכליסט  בכנס  לדברים  התייחס 
שנקבע  וביקש  טלפון  אלי  הרים  "נתניהו  התפרסם,  מובילאיי 
מתווה להורדת המס. אני יכול להתחייב שהכסף של המסים יחזור 
לציבור, בהפחתת מס או שירותים ציבוריים ויהיה דגש על הזוגות 

הצעירים".
צה"ל  לגלי  אמר  גרונר,  אלי  הממשלה,  ראש  משרד  מנכ"ל 
ראש  אבל  לציבור,  הזה  הכסף  את  להחזיר  דרכים  אלפי  "יש  כי 
הוא  חשוב  הכי  שהדבר  מאמינים  שניהם  האוצר  ושר  הממשלה 
אחד  מכל  טוב  יותר  יודע  הציבור  לציבור.  הכסף  את  להחזיר 
יש  גם לטענות לפיהם  גרונר השיב  איך להשתמש בכסף".  אחר 
להשקיע את הכסף במיזמים חברתיים ואמר כי הפחתת המיסים 
המיסים  להורדת  שמתנגדת  מי  כי  יצוין  ביותר.  האידיאלית  היא 
היא נגידת בנק ישראל קרנית פלוג הגורסת כי עודפי מיסים בקופת 

המדינה מיועדים לכסות את חובות המדינה.
יו"ר הקואליציה דוד ביטן  נוסף ולא פחות חשוב הוא  מתנגד 
עד  הכספים  בוועדת  המיסים  הפחתת  את  יאפשר  לא  שאמר כי 
שום  הכספים  בוועדת  תעביר  לא  "הקואליציה  הנכים.  לתקצוב 
הפחתת מיסים, חד וחלק", אמר ביטן. "שר האוצר ורה"מ יכולים 
לנאום כמה שרוצים. כשהפחתת מיסים תגיע לוועדת כספים אנחנו 
הזה.  בעניין  גם  לגרום לממשלה לעשות שינוי  כדי  נמצאים שם 

לפני הכל, אני צריך לעשות פעולה בנושא הנכים והקשישים".

היסטוריה: לראשונה נמכרה חברה ישראלית על פי שווי של 15.3 מיליארד דולר  הרווחים: המייסדים 
יהפכו למילארדרים, העובדים יהפכו למיליונרים והמדינה תגזור קופון של 4 מיליארד שקל  רה"מ ושר 

האוצר מעוניינים להפחית מיסים, יו"ר הקואליציה מתנה זאת בהעברת תקציב לקשישים ונכים 

העסקה הגדולה ביותר: 15,300,000,000

חלוקת קמחא דפסחא. צילום ארכיון: יעקב לדרמן, פלאש 90

ושוב: קיצוץ ב'קמחא דפסחא'

חלוקת קמחא דפסחא. צילום ארכיון: יעקב לדרמן, פלאש 90

ארי קלמן

לעמותות  הפסח, מתברר  חג  לפני  חודש 
הרווחה  משרד  שוב  השנה  כי  הסיוע 
כחלון  האוצר  ושר  כץ  חיים  השר  בראשות 
החליטו לקצץ באופן רוחבי את הסיוע לחלוקת 
ישראל  ובחגי  הפסח  בחג  לנזקקים  מזון  סלי 

האחרים.
לעשרות  מזון  סלי  המעניקות  הסיוע  עמותות 
פסח,  לקראת  נזקקים  וקשישים  משפחות  אלפי 
לפני  בודדים  שבועות  כי  השנה  לגלות  הופתעו 
את  עדיין  להן  העביר  לא  הרווחה  משרד  החג, 
בישיבת  וכי  השנתי.  דפסחא"  ה"קמחא  תקציב 
אושר   05.03.2017 מיום  האחרונה  ההמשלה 
תקציב של 18 מיליון ₪ בלבד לחלוקת סלי מזון 
לנזקקים, עבור כל סלי המזון המחולקים לאורך 
כל השנה )סל מזון קמחא דפסחא, סל מזון לחג 
נוסף, והזנה לבתי תמחוי(. לשם השוואה, בשנת 
2016 התקציב השנתי עמד על 23 מיליון, בשנת 
כ-50  היה   2013 ובשנת  מיליון   38 היה   2015
משנת   64% של  רוחבי  קיצוץ  כלומר  מיליון. 

 .2015
ישנה  אחד  מצד  כי  מספרים  הצדקה  ארגוני 
"מדובר  הסיוע,  מבקשי  במספר  מתמדת  עלייה 
באנשים שאין להם את צרכי הקיום הבסיסיים, 
הפוכה",  היא  הממשלה  של  המגמה  שני  ומצד 
אומר גורם בארגון מוכר. "מקצצים לנו כל הזמן 
בתקציבים", מוסיף מנכ"ל עמותת "פתחון לב" 
ניסים ציוני. "הכסף שמעביר משרד הרווחה מדי 
שנה מתחלק בין עשרות עמותות ומתורגם בסופו 
של דבר למספר שקלים למשפחה", יחד עם זאת 
משמעותי  הוא  אחד  שקל  "גם  כי  אומר  הוא 
כדי  שאפשר  מקום  מכל  שאוספות  לעמותות 

להעניק את הסיוע לנזקקים".
של  שוטפת  לתמיכה  נזקקות  עניות  משפחות 
בהתקרב  אולם  חגים,  בערבי  רק  לא  העמותות 
אנשים  של  וגדלה  ניכרת  מצוקה  ישנה  החגים 
אוכל  עם  חג  שולחן  לארגן  מסוגלים  שאינם 
עבור ילדיהם. בעמותות ישנו חשש כי לא מדובר 
ונעלם,  שהולך  דפסחא"  ה"קמחא  בתקציב  רק 
את  לחלוטין  שתעצור  כוללת  במדיניות  אם  כי 
בלי  להתקיים  מאוד  "קשה  המזון.  סלי  תקצוב 
אנו  ולצערי  הרווחה,  משרד  של  בסיסית  עזרה 
היכן  לשנה.  משנה  בסכומים  ירידה  רק  רואים 
אלי  נ.א.ה,  עמותת  יו"ר  תוהה  ההתחשבות?" 

ערוסי.
במענה  שבועיים,  לפני  רק  כי  לציין  יש 
לשאילתא של ח"כ אורי מקלב )יהדות התורה(, 
מאמץ  יעשה  כי  כץ  חיים  הרווחה  שר  ענה 
להגדלת תקציב ה"קמחא דפסחא" השנה. כיום 
"כביכול"  כי  בכך  הרווחה  שר  בפנינו  מתגאה 
 ₪ מיליון   18 של  בסך  תקציב  להשיג  הצליח 
התקציב  בסיס  כאשר  ישראל  חגי  "כל"  עבור 
היה   2013 ובשנת  מיליון   36 היה   2015 בשנת 

כ50 מיליון.
ערכים  לסט  בניגוד  שפועלת  חברה  כאן  "יש 
אמר  רעבים",  נשארים  אנשים  בסיסי,  אנושי 
ציוני. לדבריו, "אני לא מאחל לאף אחד להיות 
עזרה  לבקשת  אליו  שפונים  הומניטרי  בארגון 
סביב  תשב  יום  של  בסופו  לסרב.  צריך  והוא 
שולחן החג משפחה בלי אוכל, וזה לא רק העניין 

התזונתי, מדובר במעשה לא אנושי". 
יש לציין כי משרד הרווחה מחייב את ארגוני 
הצדקה לחלק סל מזון בערך של 150 ₪ כאשר 
ההשתתפות של משרד הרווחה הוא רק בכ10% 
יש  לזה  שקלים.  כ-15  כלומר  ההוצאה,  מתוך 
הצדקה  ארגוני   ₪  150 של  בסל  כי  להוסיף 

מע"מ  עבור   ₪  21 המוצרים  עבור  משלמים 
שנכנס לקופת המדינה. 

ברשת  לראשונה  שנחשפו  הדברים  לפרסום 
'קו עיתונות', הגיב חה"כ מיכאל מלכיאלי בנאום 
ב3  נבחן  ישראל  "עם  כי  ואמר  במליאת הכנסת 
דברים: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, החסד 
והרחמים זה סמל לנו להיותנו עם יהודי. ההלכה 
בפסח,  לעניים  לדאוג  ישראל  עם  את  מחייבת 
ישראל  מדינת  דפסחא',  'קמחא  שנקרא  מה 
במשך השנים דאגה לעניים בסלי מזון, משפחות 

שלמות המתינו במשך ימים רבים לקבל את הסל 
הזה".

מאמצים  על  יודע  הוא  כי  הוסיף  מלכיאלי 
רבים של שר הרווחה חיים כץ למען המשפחות 
אני  במענק,  קיצוץ  על  שמענו  "אבל  העניות, 
מאמץ  לעשות  הממשלה  שרי  לכל  מכאן  קורא 
אני  אלו.  למשפחות  שמחה  להביא  כדי  נוסף 
חושב שזה זכות וחובה שלנו לדאוג לעני והדל, 
שלי  את  תשמח  אם  חז"ל  שאמרו  במה  ואסיים 

אני ישמח את שלך".

 י"ז באדר תשע"ז 215/3/17



כסף קטן

3        י"ז באדר תשע"ז 15/3/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

הקנס: 13 מיליון שקל
רשות ההגבלים העסקיים קנסה את חברת 
חשמל בסכום של 13 מיליון שקל, בגלל 
מול  לכאורה  המונופוליסטי"  כוחה  "ניצול 
להטיל  הוחלט  בנוסף,  פרטיים.  חשמל  ספקי 
בחברה,  לשעבר  בכירים  על  כספיים  עיצומים 
בסכומים של עד 180 אלף שקל, בכפוף לשימוע 
שייערך. האשמות נגד החברה הם על שהעמידה 
ייחודיים  שירותים  מספר  "כבדים"  ללקוחות 
לרבות איש קשר לטיפול בבעיות. ולעומת זאת, 
לקוחות שעזבו את חברת החשמל לטובת רכש 
את  לקבל  זכו  לא  פרטית  כוח  מתחנת  חשמל 
לכאורה  החשמל  חברת  ולכן  שירותים,  אותם 

הצרה את את צעדי הלקוחות.

הקלות לרוקחים
ועדת הבריאות של הכנסת אישרה בשבוע 
החוק  הצעת  את  ראשונה  לקריאה  שעבר 
)כולנו(,  אלאלוף  אלי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  של 
שלישי,  או  שני  תואר  בעל  קליני,  רוקח  לפיה 
תרופות  וכן  ללקוח  המשך  מרשם  לספק  יוכל 
אם  גם  רופא,  מרשם  ללא  מסוימים  ותכשירים 
זה,  לא עבר קורס הכשרה בן 60 שעות לעניין 
כפי שנדרש כיום. בנוסף, שנות הניסיון בעבודה 
כפי  מ-5  ירדו  רוקח,  מאותו  הנדרשות  מעשית 

שקובע החוק כיום, לשנתיים. 

הצעת חוק: עוד חניה לנכים
תותר לפחות חניית נכים אחת, או מחצית 
מבין  )הגבוה  הקיימים  החניה  ממקומות 
בהם  שיש  וטעינה  פריקה  באזורי  השניים( 
מקומות חנייה, מחוץ לשעות הפריקה והטעינה 
בלבד – כך נקבע במסגרת חוק המקודם בימים 
כח  אמרה  החוק,  יוזמת  אלהרר,  ח"כ  אלו. 
"בשנים האחרונות אנו עדים למצוקה של ממש 
התחבורה  משרד  אחד  מצד  חנייה;  במקומות 
הגדלה  אין  ומנגד  חניה  תווי  ועוד  עוד  מנפיק 
החוק  הצעת  הנכים.  עבור  החניות  מספר  של 
המתבקשת היא הישג משמעותי שעבדתי עליו 
במהלך השנתיים האחרונות ועתיד לסייע ולהקל 
משמעותי  צעד  וכמובן  יומית  היום  במציאות 

בקידום השוויון".

2016: כלכלת ישראל התרחבה
הכלכלה והצרכנות בישראל צמחה ב-4% 
המרכזית  הלשכה  לפי  כך   ,2016 בשנת 
לסטטיסטיקה, זאת לעומת 2.5% בלבד ב-2015. 
ניכר  שיפור  יש  כי  עולה  הלשכה  נתוני  לפי 
ב-11.3%  שעלתה  קבועים,  בנכסים  בהשקעה 
יש  והשירותים  הסחורות  ביצוא  גם  ב-2016. 
שיפור, והוא עלה ב-3% ב-2016, תוצר מקומי 
גולמי לנפש הסתכם ב-2016 ב-2%, בהשוואה 
ב-2014.  ו-1.2%  ב-2015   0.5% של  לעלייה 
צמח  גולמי  מקומי  תוצר  כי  מעריכים  כעת 
בקצב של 6.5%, לעומת 6.2% בעדכון הראשון 

שפורסם בפברואר.

'חיפה כימיקלים' מתנגדת לפסק
למרות הוראתו הברורה של בית המשפט 
בחיפה,  האמוניה  מכל  כל  את  לפנות 
מבית  כימיקלים  חיפה  חברת  ביקשה 
המכל,  פינוי  את  לדחות  המחוזי  המשפט 
בבקשה  אמוניה.  של  טון   600 להשאיר  ואף 
את  לרוקן  בשביל  כי  כתבה  החברה  שהגישה 
שדורש  מה  משאבים,  עוד  צריכה  היא  המכל 
עוד זמן. בעמותת צלול, שהייתה בין העותרות 
לעתירה  בתגובה  נמסר  האמוניה  מיכל  נגד 
שוב  כימיקלים  ״בחיפה  כימיקלים:  חיפה  של 
על  מיליונים  להרוויח  כדי  זמן  למשוך  מנסים 
גב הציבור. הם אלה שסירבו לפניית הממשלה 
הם  שנים;  ארבע  לפני  אמוניה  מפעל  להקים 
כצרכני  המונופוליסטי  כוחם  את  שניצלו  אלה 

האמוניה העיקריים".

מחסור במשפחתונים 
פוגע במשפחות חרדיות
חבר הכנסת יעקב אשר יזם דיון מיוחד בוועדת 
הכספים אודות המחסור החמור במשפחתונים 
ברחבי הארץ ● ההשלכות: אמהות חרדיות אינן 

יכולות לצאת לעבוד

ארי קלמן

במסגרות  החמור  המחסור 
ילדים  עבור  משפחתונים 
יורד  אינו  עובדות,  לאימהות 
מסדר היום: ח"כ יעקב אשר הציג 
במסגרות  החמור  המחסור  את 
שעדיין  מחסור  למשפחתונים, 
והבטחות  הדיונים  כל  חרף  קיים 
הודה  בדבריו  הממשלה,  משרדי 
הכספים  ועדת  ליו"ר  אשר  ח"כ 
ח"כ גפני על שורת הדיונים שהוא 
מקלב  ולח"כ  בוועדה  מקיים 

שהצטרף להצעה לסדר.
את  להזכיר  נמשיך  "אנו 
יום  במעונות  המחסור  נושא 
ובמשפחתונים עד שלא יהיה מצב 
ולפרנס  לצאת  יכולה  לא  שאם 
על  שישמור  מי  אין  כי  ביתה  את 
והוסיף,  אשר  ח"כ  אמר  ילדיה", 
יום  למעונות  תקציב  הוספת  כי 
לטווח  כפתרון  חשובה  היא 
כעזרה  בינתיים  אולם  הארוך 
תקציב  להוסיף  חייבים  ראשונה 
לפתוח  בכדי  למשפחתונים 

משפחתונים נוספים - שם המדינה 
לא צריכה לבנות מבנים או לרכוש 
את  לפתור  נכונות  צריך  רק  ציוד, 
למשפחתונים  בתקנים  המחסור 
מאם  לדרוש  ניתן  לא  כי  והבנה 
לא  שני  ומצד  ולהתפרנס  לצאת 

לדאוג לסידור הולם לילדיה.
ועדת  יו"ר  אמר  הדיון  בסיום 
כי  גפני  משה  ח"כ  הכספים 
להסדרת  תחתור  הכספים  ועדת 
המצב  כי  מיידי  באופן  הנושא 
והוועדה  כך,  להימשך  יכול  לא 
ממשרדי  תשובות  לקבל  דורשת 
מה  שבועיים  בתוך  הממשלה 
שעלו  הנושאים  להסדרת  עמדתם 
נבחן  לתשובות  ו"בהתאם  בדיון 
להסדרת  עד  דרכינו  המשך  את 

הנושא". 
הממשלה",  למשרדי  מודיע  "אני 
יהיה  לא  אם  "כי  גפני,  ח"כ  אמר 
תידרש  הוועדה   - פעולה  שיתוף 
ולהסיט  בסמכותה  להשתמש 
אחרים  מסעיפים  תקציבים 

למטרה זו".

אלי מזרחי

של  הכלכלה  ועדת 
ח"כ  בראשות  הכנסת, 
איתן כבל, אישרה בשבוע שעבר 

לקריאה ראשונה הצעת 
דרמטית  להגדיל  שתאפשר  חוק 
ברדיו  הפרסומות  כמות  את 
השיא  האזנת  בשעות  המקומי 
גדול  ביקוש  שבהם  ובימים 
קובע  הנוכחי  החוק  לפרסומות. 
מוסמכת  השנייה  הרשות  כי 
לשנות את היקף זמן הפרסומות 
ובתנאי  שעה  בכל  המשודרות 
ממוצע  על  יעלה  לא  שהממוצע 

יומי של 9 דקות בשעה.
הרדיו  תחנות  יכלו  עתה,  עד 
לשדר בשעת שיא יותר מ9 דקות 
לפחות  בתמורה   – פרסומות 
בשעות  שישודרו  פרסומות 
זוהר  מיקי  ח"כ  יותר.  החלשות 
וחברות  חברי  עם  יחד  מהליכוד 

הצעת  את  הגישו  נוספים  כנסת 
הממוצע  חישוב  ולפיה  החוק 
'יומית',  ולא  'חודשית'  ייעשה 
כך למשל תוכלנה תחנות הרדיו 
לשדר בערבי חג הרבה יותר זמן 
חשבון  על  שיבואו  פרסומות 
מועטים  שהם  המועד  חול  ימי 

בפרסומות.
זוהר  חה"כ  ביקש  מלכתחילה, 
הדקות  חלוקת  את  לקבוע 
שהיה  דבר  'רבעוני',  בממוצע 
מיטיב במאוד עם תחנות הרדיו, 
החישוב  כי  סוכם  אלא שלבסוף 

ייעשה חודשי. 
התנגד  רוזנטל  מיקי  חה"כ 
חברי  כי  בטענה  החוק  להצעת 
פועלים  הליכוד  מסיעת  הכנסת 

עבור חברים בעלי עניין. 
לתחנות הרדיו החרדיות לכאורה, 
תוספת,  על  בתוספת  מדובר 
שבת  שבימי  בעובדה  בהתחשב 

וחג הן אינן משדרות כלל.

פרס לתחנות הרדיו 
לשומרי שבת

לתחנות הרדיו מותר לשדר 9 דקות פרסומות 
בכל שעה, עם אפשרות לצבירה משעה 

לשעה • כעת התבשרו התחנות החרדיות: לא 
שידרתן פרסומות בשבת - תוכלו לשדר יותר 

פרסומות באמצע השבוע

בן ציון סגל

מפרסם,  החינוך  משרד 
 2016-2015 בשנים  כי 
האברכים  במספר  עלייה  חלה 
של  ההשתתפות  שיעור  ב-16%, 
העבודה  בשוק  החרדי  הציבור 
שנים,  כמה  במשך  בהתמדה  עלה 
נעצרה.  העלייה  ב-2016  אך 
לראשונה  שנחשפו  הנתונים  לפי 
בשבוע שעבר, עם כניסת המפלגות 
למעלה  לפני  לממשלה,  החרדיות 
משנתיים, נרשמה עלייה חדה של 
שלימוד  האברכים  במספר   16%

תורה הוא עיסוקם העיקרי.
 2016 החינוך,  משרד  נתוני  לפי 
ברציפות  השנייה  השנה  הייתה 
בשיעור  עלייה  חלה  שבה 
האברכים, גברים נשואים שלימוד 
תורה הוא עיסוקם העיקרי. למגמה 
הגידול  עצירת  הצטרפה  הזו 

בשיעור השתתפות הציבור החרדי 
וגברים  נשים   – העבודה  בשוק 
המרכזית  הלשכה  לפי  כאחד. 
לסטטיסטיקה, אחרי עלייה מתונה 
האחרונות,  בשנים  שנמשכה 
העובדות  החרדיות  הנשים  שיעור 
נעצר על כ-73%, ושיעור הגברים 
מזערית  עלייה  רשם  העובדים 
ל-51.7%  ב-2015  )מ-51.2% 

ב-2016(.
הלומדים  מספר  עלה   2012 עד 
יותר  או  פחות  קבוע  שנתי  בקצב 
לגידול  בהתאמה  כ-4%,  של 
הטבעי של הציבור החרדי. בשנים 
התורה  כשיהדות   ,2013-2012
ויש  מהקואליציה  נפלטו  וש"ס 
וקיצוצים  רפורמות  הובילה  עתיד 
החרדי,  לציבור  בתקציבים 
הישיבות  תלמידי  מספר  צנח 
 .8% של  חד  בשיעור  והכוללים 
תוך שנה מחזרת הסיעות החרדיות 

שכונה  מה  וביטול  לקואליציה 
התהפך  הנתון  לפיד",  "גזירות 
ב-8%  קפץ  האברכים  ומספר 

ב-2015 ובמידה דומה ב-2016.
את  הגדילה  הנוכחית  הממשלה 
מיליון  מ-564  הישיבות  תקציב 
מיליון  ל-984  ב-2014,  שקל 
דבר,  של  בסופו   .2016 בראשית 
בנובמבר  התוספות,  כל  עם 
הישיבות  תקציב  אושר  האחרון 
 1.2  – המדינה  בתולדות  הגבוה 
עלה  שלאחרונה  שקל,  מיליארד 
נוספים.  שקלים  מיליון  ב-50 
את  כוללים  אינם  אלה  סכומים 
לאברכים,  ההכנסה  הבטחת 
בד  שנה.  כחצי  לפני  שאושרה 
כמו  שונות,  התניות  בוטלו  בבד, 
גברים  של  עבודה  כושר  מיצוי 

בזכאות למעונות יום.
מספר  המדויקים,  הנתונים  פי  על 
על  עמד   2012 בשנת  האברכים 

על  עמד   2013 בשנת  אלף,   70.8
על  עמד   2014 בשנת  אלף,   66.8
על  עמד   2015 בשנת  אלף,   64.6
עמד  הוא   2016 ובשנת  אלף   .69

על 74.7 אלף. 
של  ההשתתפות  שיעור  מנגד, 
העבודה  בשוק  החרדי  הציבור 
נשים  בין  המתחלק  באחוזים 
על   2012 בשנת  עמד  לגברים 
בקרב  ו-65.0%  גברים   45.9%
על  עמד   2013 בשנת  הנשים. 
ו-69.2%  הגברים  בקרב   44.5%
בקרב הנשים, בשנת 2014 עמד על 
ו-70.8%  הגברים  בקרב   45.5%
בקרב הנשים. בשנת 2015 עמד על 
ו-73.1%  הגברים  בקרב   51.2%
עמד   2016 ובשנת  הנשים  בקרב 
על 51.7% בקרב הגברים ו-72.8% 

בקרב הנשים.

פריחה בעולם התורה: בשנתיים 
האחרונות, לאחר כניסת המפלגות 

החרדיות לקואליציה, נרשמה 
עלייה משמעותית במספר 

האברכים בישיבות הקדושות ● על 
פי הנתונים, מספר האברכים גדל 
בשנים אלו ב-16%, כאשר מידי 

שנה העלייה עומדת על 4% בלבד 
● מנגד, הגידול במספר החרדים 
המצטרפים לשוק העבודה נעצר

בשורה: עלייה במספר האברכים

צילום: אביר סולטן, פלאש 90
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פירות ההסתה: מצוקת חולי 
הצליאק "בגלל החרדים"

שר הבריאות מקדם מהלך בשיתוף משרד הכלכלה, בכדי להביא להוזלה 
משמעותית של מזון נטול גלוטן, לרווחת חולי הצליאק בישראל, אלא שמנכ"ל 

ארגון הצליאק דן סולומון, השתמש בהודעת ליצמן לצורך הסתה נגד המגזר החרדי

אבי חזן 

כך הפכו תקנות שאימץ ליצמן לטובת חולי הצליאק, למסע 
שר  הצהיר  כשבועיים  לפני  החרדי:  הציבור  נגד  הסתה 
הבריאות על מהלך חדש בשיתוף משרד הכלכלה, בכדי להביא 
להוזלה משמעותית של מזון נטול גלוטן, לרווחת חולי הצליאק 
בישראל. ליצמן הודיע כי לצורך כך נערכת עבודת מטה מאומצת 
באמצעות ועדה בין משרדית שהוקמה במשרד הבריאות, ואשר 

פועלת במספר מישורים.
במסגרת זאת יקל משרד הבריאות על ייצור מקומי של מזון נטול 
גלוטן, במיוחד על ידי יצרנים קטנים ובינוניים, בכך שלא יידרש 
באופן  גלוטן  נטול  מזון  המייצר  למפעל  מיוחד   GMP אישור 
למעגל  להצטרף  נוספים  למפעלים  יאפשר  זה  מהלך  בלעדי. 
כדי  היבוא,  בתחום  נוספות  הקלות  שורת  ינקטו  וכן  הייצור 

לאפשר הגדלת היבוא.
משרדי האוצר והכלכלה יקצו תקציב מיוחד בהיקף של 9 מיליון 
אשר  במפעלים  תמיכה  לצורך  השקעות,  מרכז  באמצעות   ₪
יתחייבו לייצר מזון ללא גלוטן. תקציב זה יביא גם להגדלה של 
יצטרפו  אשר  חדשים  מפעלים  של  תוספת  או  קיימים  מפעלים 
למעגל הייצור. השלמת המהלך תביא להגדלת מגוון המוצרים 
על  המוצרים,  מחירי  להורדת  במקביל  גלוטן,  נטול  מזון  של 
מנת לאפשר לחולי הצליאק בישראל נגישות למזון הנדרש להם 

במחיר סביר.
עם זאת, יש מי שאינו מרוצה מההחלטה וטוען שמגיע להם יותר 
ביקורת  הביע  סולומון,  דן  הצליאק,  זכויות  ארגון  מנכ"ל  כסף. 

הבריאות  יצא שר  "בשבוע שעבר  כי  וכתב  על המהלך,  חריפה 
ליצמן בקול תרועה רמה על "הטבות" כלכליות לחולי הצליאק 
המילים  ואת  הדו"ח  את  קראו  לא  רובכם  המחירים.  והוזלת 
הקטנות של הדו"ח". הוא הוסיף כי "זו הפעם הראשונה שמדינת 
ישראל מכירה ביוקר המחייה של חולי הצליאק בישראל בסכום 
של כמעט 3000 שקלים בשנה )240 שקלים בחודש(. כך כתוב 
במסקנות הועדה שהורכבה מבכירים ממשרדי הבריאות, אוצר, 

רווחה וכלכלה".
לדברי סולומון, "קשה לנו להתחרות ביחסי הציבור של ליצמן 
לחלוי  מזור  של  המסר  את  העביר  חלקלקה  בצורה  ודוברו 
וכחלון  ליצמן  לטענתו,  מדובר".  במה  נא  שמעו  אז  הצליאק. 
 9 של  פעמי  חד  מענק  של  בצורה  מהמסקנות  חלק  רק  אימצו 
לאיזה  למסור  מסרב  הכלכלה  משרד  שאגב,  למפעלים  מיליון 
קמח  הוכנס  שלא  הוא  "האבסורד  מתוכם.  נוצל  וכמה  מפעלים 
את  להוזיל  כיצד  אין המלצות  הדו"ח  בכל  לדרישות המענקים. 
חומרי הגלם, כך שאנו נראה מגוון על המדף אך ברמות מחירים 

גבוהות".
אלא שהביקורת העניינית, הסתיימה בהסתה כנגד הציבור החרדי, 
"הממשלה  הישיבות,  תקציב  את  בדבריו  תקף  סולומון  כאשר 
אישרה תוספת של עוד 50 מיליון שקלים למוסדות תורה: זאת 
שקל  ו־857  גדולה  ישיבה  לתלמיד  שקל   477 של  התעריף  לפי 
"כחלון  דבריו,  את  וסיכם  סולומון  טען  לחודש",  כולל  לאברך 
וליצמן זורעים חול בעיני חולי הצליאק, כל זאת בשם ההסכמים 
חולי  הועדה.  ממסקנות  לחלוטין  ומתעלמים  הקואליציוניים, 

הצליאק שוקלים את דרכי התגובה - גם הפוליטית".

"חיסכון לכל ילד": 
הציבור החרדי נמנע

מנתוני הביטוח הלאומי עולה כי בסניף בני 
ברק נפתחו תכניות רק ל- 36% מהילדים 

בעוד בציבור הכללי בסניפים נפתחו תכניות 
חיסכון ל-45% מהילדים

ארי קלמן

מנתוני הביטוח הלאומי עולה שהציבור החרדי מצביע 
עבור  חיסכון  תכניות  לפתוח  ממהר  ואינו  ברגליים 

הילדים. 
החרדיות  המפלגות  בין  הקואליציוני  מההסכם  כחלק  כזכור, 
לליכוד בדבר העלאת קצבאות הילדים, הוחלט על העברת סך 
ובהגיע  הלאומי  הביטוח  יפקיד  אותם  ילד  לכל  ש"ח   50 של 

הילד לגיל 18 יוכל להשתמש בסכום שנצבר.
חברות רבות הציעו להגדיל את הסכום על ידי הפרשה נוספת 
את  להגדיל  ובכך  הילדים  מקצבת  תנוכה  אשר   ₪  50 בסך 
החיסכון באופן משמעותי. מנתוני הביטוח הלאומי אשר הוצגו 
והספורט  התרבות  החינוך  ועדת  יו"ר  מרגי  יעקב  ח"כ  בפני 
נפתחו תכניות רק ל-36% מהילדים  כי בסניף בני ברק  עולה, 
בעוד בציבור הכללי כדוגמת הסניפים ברמת גן וחולון נפתחו 

תכניות חיסכון ל-45% מהילדים.
להורים  רבה  חשיבות  יש  "לתוכנית  כי  ציין  מרגי  יעקב  ח"כ 
ולילדים והיא תצמצם באופן משמעותי את הפערים החברתיים 
של  בחירה  מסלולי  ישנם  דורי.  הבין  העוני  להפחתת  ותגרום 
בפיקוח  הנמצאים  כשרים  מסלולים  ובהם  ובנקים  חברות 

הלכתי. חבל להחמיץ את ההזדמנות. 
כי אזרח שלא בוחר, עלול להפסיד  יודע  "ברור שהציבור לא 
לבחירת  האפשרות  ואת  הבחירה  מעת  הנצברת  הרבית  את 
מסלול כשר ובכך להיכשל באיסור תורה של ריבית, כמו גם את 
האפשרות להפקדת 50 ₪ נוספים. אני קורא לכל אברך - נצלו 

את ההזדמנות שתקל עליכם בעתיד".

שיקים ללא כיסוי

ברוך ברגמן

שר התחבורה החליט שלא לתקן תקנה אשר תחייב להתקין 
אמצעי טכנולוגי להתרעת שכחת ילדים ברכב פרטי. במהלך 
התחבורה  משרד  נימק  בנושא,  הילד  לזכויות  בוועדה  סוער  דיון 
מחשש  בתקינה  שעומדים  מוצרים  להעמיד  מסרבים  יצרנים  כי 
שאחריות לאסון תוטל עליהם, במהלך הדיון נרשמו חילופי דברים 
קשים, כאשר נציגת משרד התחבורה הציגה את הדברים ונתקלה 

במתקפה מצדו של ח"כ מקלב.
"משרד התחבורה הוא לא המחנך של ההורים, אמר ח"כ מקלב 
והוסיף, "אל תשאלו למה ההורים לא קונים אמצעים, תעשו. אתם 
שוב בורחים מאחריות. 10 ילדים נהרגים כל שנה מנסיעה לאחור 
של רכבים כי סירבתם לתקן תקנה של חיישנים מתאימים. אני לא 
חושב שיש עוד נושא שדנו בו כל כך הרבה, יש אבזרים שונים, 

גם כאלה שיכולים לעמוד בתקן. יש 1001 תירוצים אבל האחריות 
אצלכם במשרד התחבורה".

התקנת  את  מעכב  אשר  התחבורה  משרד  על  היא  "האחריות 
מערכות טכנולוגיות מתקדמות ברכבים, אנחנו מגעים שוב ושוב 
לדיונים הללו, עבר קיץ, עבר חורף ועדיין אין התקדמות". יצוין 
לאישור  התרעה  מערכות  מלהגיש  נמנעים  ויצרנים  מפתחים  כי 
מכון התקנים כיון שעדין לא ברור על מי תוטל האחריות במקרה 
שהמערכת לא תפעל וחלילה יקרה מקרה טראגי של מות ילד, וכן 
עלות גבוהה של אישור המערכות במכון התקנים, כאשר עדיין לא 

ברור כלל אם המדינה תחייב התקנת מערכות כאלה.
ח"כ מקלב הדגיש כי בעבר הודיע משרד התחבורה שיוציא "קול 
קורא" בו ידגיש את כוונתו לחייב התקנת מערכות התרעה ברכבים 
פרטיים ויקרא ליצרנים ומפתחים להגיש מערכות מטעמם לאישור 

מכון התקנים – אך דבר זה טרם קרה.
משרד  של  הקורא  הקול  כי  הצדדים  בין  סוכם  הדברים  בעקבות 

התחבורה ליצרנים לפתח תקינה לאמצעי התרעה של שכחת ילדים 
בכיסא ילדים ברכב ייצא בתוך שבוע ויפורסם באופן בולט, בנוסף 
סוכם כי תיבחן הגמשת התקינה הקיימת בנושא, שייתכן ששינויה 

יכניס מוצרים קיימים לגדרי התקינה. 
במהלך הדיון התפתח ויכוח בין נציגי 
אחריות  סביב  הכנסת  לחברי  הגננות 
הכנסת  חברי  זה,  לנושא  הגננות 
מחיבות  אשר  תקנות  לקבוע  דרשו 
את הגננות במקום לוודא מול הורי 
הגיע  לא  והילד  במידה  הילדים 

סירבו  הגננות  נציגי  למעון,  או  לגן 
בתוקף לתקנות אלו מחשש לאחריות 

פלילית שתוטל עליהן.

מקלב נגד משרד התחבורה: לא מונע שכחת ילדים
בעקבות סירוב יצרנים להעניק אחריות למוצרים טכנולוגיים שנועדו למנוע שכחת ילדים ברכב, משרד התחבורה החליט שלא 

לחייב רכבים להתקין מערכות אלו 

מקלב. צילום: 
יונתן זינדל, 
פלאש 90

של  במקרה  פעם,  ולא  נתקלים  רבים 
המחאה שחוזרת ללא כיסוי. מלבד החוב 
בעניין,  הצדדים  לשני  שנגרם  הכספי  הנזק  או 

לכאורה יש בכך גם בעיה במישור הפלילי. 
מה שעוד יכול לקרות במקרה של צ'ק חוזר, 
זה הגבלת הלקוח החתום על הצ'ק. בחוק נקבע 
 12 במשך  שלו  צ'קים  עשרה  שסורבו  מי  כי 
חודשים, יהיה לקוח מוגבל בבנק. יחד עם זאת 
חוזרות,  המחאות  שבהם  מקרים  יש  כי  נקבע 
לא ייספרו במניין זה. אחד המקרים הוא כאשר 
כשהחזיר  טעה  הבנק  קרי,  בטעות,  סורב  הצ'ק 

את הצ'ק ולא כיבד אותו. 

סברו  כהן  אך  צ'קים,  מספר  סורבו  לכהן 
אותה  כהן,  לטענת  בטעות.  הוחזרו  חלקם  כי 
"טעות", לא הייתה של הבנק שהחזיר את הצ'ק 
אלא של צד ג' שהפקיד אותו. כשכהן לא הצליחו 
"לשכנע" את הבנק, הם פנו לביהמ"ש. כהן טענו 
ולא  כבטחון  ג  לצד  שניתנו  בצ'קים  מדובר  כי 
את  לעדות  הביאו  כהן  בבנק.  אותם  שיציג  כדי 
אותו צד ג' וזה סיפר כי מזכירתו טעתה ולקחה 
כהן שבאמת  הצ'קים של  את  גבי שולחנו  מעל 
לא היו צריכים להיות מופקדים בבנק. כהן טענו 
כי האירוע התרחש בערב ראש השנה, כאשר צד 
ג' לא היה בארץ והיה קשה להשיג את הסכמתו 

והודאתו בעניין זה. 
לעובדות  מאמין  הוא  כי  קבע  ביהמ"ש 
שהצ'ק  אותו  שכנעו  כהן  וכי  בפניו  שתוארו 
דאגו  ולא  לו"  "ציפו  לא  ולכן  בטעות  הופקד 

ליתרה שתכסה את אותו צ'ק. 
יחד עם זאת קבע ביהמ"ש כי הבנק לא היה 
צריך לדעת על כך והבנק נהג בתום לב ובסמכות 
זאת,  למרות  הצ'ק.  את  לכבד  סירב  כאשר 
ביהמ"ש קבע כי אכן יש לגרוע את אותם צ'קים 

ממנין ההמחאות שסורבו. 
שכאשר  היא  הפשוטה  המשמעות  אמנם 
קורית טעות של הבנק – הבנק היה צריך לכבד 

במנין  צ'ק  אותו  יימנה  לא   – וטעה  הצ'ק  את 
הצ'קים החוזרים, אך לטעמו של ביהמ"ש ניתן 
למקרה  גם  ה"טעות",  פרשנות  את  "להרחיב" 
שמדובר בטעות של צד ג, שכן גם במקרה כזה 
באשמתו  ושלא  בשליטתו  שלא  בסירוב  מדובר 

של בעל החשבון. 
צעיר,  בזוג  מדובר  שבו  זה,  חריג  במקרה 
ולהתפרנס,  עסקו  את  לקיים  יום  מידי  הנאבק 
את  לגרוע  יש  כי  לקבוע  מחייבת  הצדק  מידת 
הצ'קים שסורבו מחמת טעות של צד ג' ובהעדר 

כל אשם מצד בני הזוג כהן. 

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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



קו העיתונות

סניף בני ברק: ארגון לתת תקווה,
רח‘ סמטת אז"ר 6 בני ברק

טל‘ 077-997-7714 | 03-6162399

"הסיבה העיקרית שבגללה אני כבר 8 שנים 
שמחה ומאושרת היא כי בסיום העבודה אני 

מרגישה עדיין 
עם אותה רמת אנרגיה כמו שהתחלתי את היום"...
רחל גרינברג, 25, אלעד, נציגת גיוס תרומות מחברות 

ועסקים, חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"בחיים הכול שאלה של גישה, לפני שנכנסתי 
לשינובר גרופ חשבתי שלא בשבילי לצלצל 

לאנשים, היום אני אוהבת כל דקה בעבודה כי 
למדתי שעיקר ההצלחה 

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

חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"ההדרכות והסדנאות שאני עוברת 
בשינובר גרופ משפיעים עלי גם בהתנהלות 

היומיומית, אני מרגישה שנהייתי אדם 
אופטימי ושמח"...

רוחמה הכהן, 42, בני ברק, נציגת גיוס
תרומות חטיבת ארגונים חברתיים. סניף בני ברק.

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

במקום שיודע להעריך את הכישורים שלך,
עם צוות ניהולי מקשיב, מבין ודואג להצלחה שלך...
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מעוניינת בעבודה בשעות הבוקר? 
חייגי כעת, תמר: 077-2306465
לעבודה בשעות אחרי הצהריים ערב 
חייגי כעת, רותי: 077-2309997

35₪
לשעה

שכר בסיס + בונוסים
וזכויות נוספות



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
'אפיקומן במזומן' יוצא לדרך

בישראל  המובילה  החברה  סנו, 
למוצרי ניקיון וטיפוח הבית, יוצאת 
לקראת  תקדים  חסר  במבצע 
 ₪  49.90 ב-  קונים  הפסח.  חג 
ב-  לזכות  ויכולים  סנו  ממוצרי 
1,000 ₪ לקניות, מתנת אפיקומן 
בחרו  המבצע  השקת  את  מסנו. 
זו  בתקופה  דווקא  לערוך  בסנו 
עם הניקיונות האינטנסיביים לחג, 

משמעותית.  עולה  סנו,  של  הניקוי  לחומרי  הביקוש  כאשר 
המוצרים היעילים מסייעים לנקות ולהבריק בקלות כל סוגי 
מותאם  הוא  אף  הפרס  שונים.  בכתמים  ולהילחם  משטח 
גבוהות.  כספיות  בהוצאות  המאופיינת  חג  ערב  לתקופת 
ההשתתפות במבצע פשוטה וקלה: קונים ממגוון מוצרי סנו 
ב-49.90 ₪, שומרים את הוכחת הקנייה, מתקשרים לטלפון 
03-3739090 ומשתתפים במשחק האפיקומן של סנו. בכל 
יום מימי המבצע, יזכו 2 משתתפים שענו נכון ובזמן המהיר 
ביותר ב-1,000 שקלים מתנת אפיקומן! המבצע יתקיים בין 

התאריכים י"ח באדר – ג' בניסן, 16/3 – 30/3 בימים א'-ה'.

מנקה שומן ללא ריח חריף
סנו  חברת  המדף:  על  חדש 
את  הפסח  חג  לרגל  משיקה 
שומן  לניקוי   free פורטה  סנו 
חריף!  ריח  ללא  שרוף  ולכלוך 
בקרב  שנערכו  מבדיקות 
למציאת  הצורך  עלה  צרכנים, 
שרוף  שומן  לניקיון  פתרון 
באמצעות מוצר ללא ריח חריף. 
חברת סנו, החברה הישראלית 
טיפוח  למוצרי  המובילה 

ואחזקה לבית,  פיתחה במיוחד עבור צורך זה את מתז סנו 
ללא  שרוף,  ושומן  לכלוך  בהסרת  המתמחה    freeפורטה
יומי.   יום  וללא סודה קאוסטית! מתאים לשימוש  ריח חריף 
סנו פורטה free  - מתז עם נוזל מרוכז לניקוי שומן ולכלוך 
כיריים  גריל,  תנורים,  תבניות,  מחבתות,  מסירים,  שרוף 
שומנים  ומסיר  קשה  לכלוך  מנקה   free פורטה  סנו  ועוד. 
במהירות וביעילות.  סנו פורטה free מצטרף לסדרת מוצרי 
פורטה; סנו פורטה פלוס - קצף בריכוז גבוה להסרת שומן 
ולכלוך שרוף וג'ל סנו פורטה פלוס - ג'ל מרוכז לניקוי שומן 
ולכלוך שרוף, ללא ריח חריף, במרקם סמיך הנצמד לדפנות 

הכלים המלוכלכים ומאפשר ניקוי יעיל ונוח.

חג הפורים מאחורייך? 
בכתמים  תטפלי  כך 
שיש:  טוב  הכי  השונים 
ביותר  היעילה  הדרך 
לטפל בכתמי איפור היא 
ישירות  נקודתי  טיפול 
הכנסה  לפני  הכתם  על 
איך  הכביסה.  למכונת 
לוקחים  זאת?  עושים 

מערבבים  מים.  טיפה  עם  המוצר  בכפית  אבקה  מעט 
לתמיסה ושופכים ישירות על הכתם. מחכים כ – 30 שניות 
של  כף  להוסיף  מומלץ  הטיפול  להשלמת  היטב.  ושוטפים 
אבקת וניש גולד גם למכונת הכביסה. הדרך היעילה ביותר 
המפה  את  להשרות  היא  לבנות  ממפות  כתמים  להסרת 
בג'ל של וניש גולד לכביסה לבנה. והמפה תצא לבנה יותר 
ומגוון  רטבים  שוקולדים,  אוכל:  של  כתמים  דרגות.   3  – ב 
מטעמים, כל כתם ניתן להסיר ביעילות וקלות עם אבקה או 
ג'ל של וניש קליה גולד. כל אחד יכול לבחור בדרך הנוחה 
וכתוספת  נקודתי לפני הכנסה למכונה, השרייה  לו: טיפול 
מוצרים  עם  היחיד   – גולד  קליה  וניש  הכביסה.  למכונת 
לבנה.  לכביסה  יעודיים  ומוצרים  צבעונית  לכביסה  יעודיים 

לשיפור התוצאות בכל טיפול. 

חדש: משקה אורז בכשרות בד"ץ 
סדרת  את  מרחיבה  תנובה 
משקאות תחליפי החלב ומשיקה 
משקה אורז מצונן, מעושר בסידן 
ובויטמין D, בכשרות מהודרת של 
השקת  החרדית.  העדה  בד"ץ 
משקה האורז, נועדה לתת מענה 
קבוצות  של  רחב  למגוון  נוסף 
רגישויות  בעלות  באוכלוסייה, 
יספק  אשר  שונים  וצרכים 
תחליפי  לצרכני  אלטרנטיבה 

החלב שאינם צורכים סויה ומרחיב את מגוון מוצרי הפרווה. 
משקה האורז, מצטרף למשקה השקדים שכבר נמצא על 
אינם  תנובה,  של  החלב  תחליפי  משקאות  כל  המדפים. 
מכילים לקטוז, כולסטרול וגלוטן ומועשרים בסידן ובויטמין 
זו  "השקה  תנובה:  מגזרים,  יחידת  מנהל  יהודה,  הראל   .D
מהווה ציון דרך נוסף בהשקעתה של תנובה בתחום תחליפי 
החלב, במטרה לתת מענה נרחב למגוון קבוצות באוכלוסיה 

בעלות צרכים שונים".

עומדת הרבה על הרגליים?
מנהלת  רובנובסקיה,  אולגה 
המומחה  "שול"  מותג 
הרגל  כף  וטיפוח  לבריאות 
למה  בקצרה  לנו  מזכירה 
כפות  על  לשמור  כדאי  ואיך 
בריאות  שלנו  הרגליים 
בתקופה  גם  ומטופחות 
שסובל  למי  הנוכחית: 

לפני  עוד  בתופעה  לטפל  מומלץ  הרגל  בכף  קשה  מעור 
באמצעות  תעשו  זאת  מכאיבים.  סדקים  שמתפתחים 
מרככים  בקרמים  וטיפול  הרגל  מכף  היבש  העור  הסרת 
ומעניקי לחות. הפצירה החשמלית של "שול" תאפשר לכם 
ובמקצועיות  בעדינות  הרגל  מכף  הקשה  העור  את  להסיר 
מאד  כדאי  הרגל  בכף  מכאיבים  מסדקים  שסובל  למי 
שעוזר  חומר  זהו  קרטין,  המכיל  רפואי  בקרם  להשתמש 
ספורים.  ימים  תוך  בשיקומו  ומסייע  העור  להתחדשות 
ל"שול" קרם מקצועי לשיקום כף רגל פצועה וסדוקה, והוא 
לחולי  האגודה  ע"י  סוכרתיות  ברגליים  לטיפול  גם  מאושר 
מומלץ  הרגליים  על  רבות  שעות  שעומדת  למי  סכרת. 
להשתמש ברפידות סופגות זעזועים שמסייעות להפחתת 
מגוון רחב של רפידות, המאפשרות  הלחץ בהליכה. לשול 
לנשים לחוש נוחות בכל נעל, מהצעד הראשון ועד לאחרון. 
הג'ל הרך שבתוך הרפידות מעניק תמיכה לכפות הרגליים 
נוחות מדהימה גם למי שנוהגת לנעול נעלי עקב  ותחושת 
הרפידות  בעזרת  שטוחות.  נעליים  עם  שהולכת  למי  וגם 
של שול ניתן ללכת בנוחות וללא כאבים. ולמי שמשתמשת 
 Light גרביוני  את   לנסות  מומלץ  בגרביונים  קבוע  באופן 
Legs של שול, המעניקים לרגליים תחושת קלילות ונוחות. 
מדורג  לחץ  היוצר  מיוחד  פטנט  בעלי  הינם  הגרביונים 
ולחטב  להדק  שנועד  לחץ  הרגל,  כל  ולאורך  בעקב  החל 
והכבדות  העייפות  תחושת  במניעת  ולסייע  הרגליים  את 
ברגליים. את מוצרי שול ניתן להשיג בסניפי הסופר פארם, 

ניו פארם, שופרסל ובבתי המרקחת  ובקופות החולים.

חודש מלא בפעילות 
ירושלים  מחוז  כללית 
ומלא  גדוש  חודש  מסכמת 
הרחבת  של  בפעילות 
וקידום  רפואיים  שירותים 
הרחבת  לרגל  בריאות: 
הרפואיים  השירותים 
ברחבי  כללית  שמציעה 
ביקרו  ירושלים,  מחוז 

החרדית  העדה  גאב"ד  אצל  ירושלים  מחוז  'כללית'  בכירי 
ואצל חכם שלום כהן שליט"א, נשיא מועצת חכמי התורה. 
הרב  ירושלים,  מחוז  מנהל  סגל,  יורם  מר  נכחו  בביקורים 
ב'כללית',  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל  קונסקי  אברהם 
ירושלים,  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל  רוזנגרטן  משה  הרב 
רמת  האישה  לבריאות  המרכז  מנהל  יפה,  חיים  פרופ' 
לקוחות  קשרי  מנהל  קליין,  שמואל  והרב  בירושלים  הצפון 
רמת  מתקדם  נשים  רפואת  מרכז  חנוכת  שמש.  בבית 
ירושלים, רבני שכונות,  הצפון בירושלים בהשתתפות רבני 
מנהלי ארגוני חסד, הנהלת מחוז ירושלים של כללית וצוותי 
כללית. והתרחבות שירותי הרפואה בבית שמש. מנהל מחוז 
ירושלים, מר יורם סגל ציין: "מקור העוצמה של 'כללית' הוא 
 4.4 המבטח  בישראל,  הגדול  הבריאות  בארגון  שמדובר 
מיליון איש, מפעיל 1503 מרפאות ו-15 בתי חולים ועם זאת 
מכיר בצרכים של כל אוכלוסייה ואוכלוסייה והייחודיות שלה 
ומעניק לה שירותי רפואה איכותיים הנדרשים לה. 'כללית' 
תמשיך לפתח שירותים ולהתרחב במחוז ירושלים לטובת 

הציבור".

9 שנים של ייעוץ מומחים
של  המומחים  צוות  מוקד 
בימים  חוגג  סימילאק 
להקמתו,  שנים   9 אלו 
המוקד  את  שהקימה  מי 
בהצלחה  אותו  ומנהלת 
יתרה היא מלי נורמנד נוימן.  
סימילאק  יצרנית  אבוט, 
לפני  זיהתה  למהדרין, 

ופעוטות  לתינוקות  הורים  של  הצורך  את  שנים  כתשע 
וקשובה  זמינה  שתהיה  ואמינה  מקצועית  בכתובת 
לשאלותיהם ותוכל לתת להם מענה מהיר ומקצועי בנושאי 
להיות  והתפתחותם. בהחלטה אסטרטגית  תינוקות  תזונת 
הקמת  על  החליטה  החברה  הלקוחות  לצרכי  קשובים 
היום  עד  הפועל  סימילאק,  של  המומחים  צוות  מוקד 
שלא  ולטלפונים  לשאלות  מענה  ונותן  בשבוע  ימים  שישה 
הן  במוקד  המתקבלות  מהפניות   30% לצלצל.  מפסיקים 
מהמגזר החרדי. מאז השקת סימילאק למהדרין מוקד צוות 
האימהות  לציבור  אבוט  בין  הקשר  לבסיס  הפך  המומחים 
החרדי. העובדה שלאבוט ידע רפואי המבוסס על ניסיון רב 
ועמידתה  במחקרים  ונתמך  תינוקות  תזונת  בתחום  שנים 
בחזית הטכנולוגיה בתחום הפורמולות, מעניקות לאימהות 
שהן  והמענה  בטוחות,  בידיים  ותינוקן  הן  כי  התחושה  את 

תקבלנה יהיה מקצועי ואמין.

רואי חשבון חרדים
פרופ' ירון זליכה- דיקן הפקולטה למנהל 
בחשבונאות  ההתמחות  וראש  עסקים 
חשבון  "ראיית  אונו:  האקדמית  בקריה 
לצערי,  הבודדים,  המקצועות  אחד  הוא 
חרדים  של  הדרה  קיימת  לא  שבהם 
בלבד  זו  לא  לפיכך,  חילוניים.  לעומת 
שרואי חשבון חרדים וחרדיות מבוקשים, 

אחת  במיוחד.  כמצטיינים  ובצדק,  נחשבים,  אף  שהם  אלא 
חשבון  ראיית  שלימודי  הן  הנפוצות  האורבניות  האגדות 
הידע  כי  היא,  האמת  במתמטיקה.  נרחב  ידע  מצריכים 
הנדרש במתמטיקה הוא של משוואות בנעלם אחד שאותן 
לומדים בבית ספר יסודי. מנגד, ראיית חשבון דורשת כושר 
אלה  ומכל  וחריצות  סקרנות  יצירתיות,  פלפול,  ניתוח, 
לשיעורי  עדים  אנו  לפיכך,  בשפע.  ולחרדיות  לחרדים  יש 
ומכאן  במקצוע  וחרדיות  חרדים  של  רגילים  בלתי  הצלחה 
ההסבר לתדמית הנהדרת של הבוגרים והבוגרות בקהילת 
השכלתם  שום  על  והחרדיות  החרדים  החשבון.  רואי 
הן  בו  מצטיינים  והם  למקצוע  מתאימים  מאוד  התלמודית 

בלימודים והן בעבודה". 

'אוראו' משמחת ילדים חולים 
ילדים  בבתי  מתנדבים  מערך  מפעיל  לב'  'רחשי  ארגון 
נעשית  מיוחדת  פעילות  הארץ,  רחבי  בכל  סרטן   - חולי 
במחלקות האונקולוגיות בביה"ח שיבא תל -השומר וביה"ח 
דנה באיכילוב. במהלך מסיבת פורים שערך הארגון, חולקו 
לילדים החולים ובני משפחותיהם מעוגיות 'אוראו' אשר זכו 
לאחרונה לכשרות המהודרת בד"ץ איגוד הרבנים בראשות 
הרב יעקב אשר וועסטהיים. ב'אוראו' הדגישו כי הם רואים 
וזאת  החולים,  לילדים  וחיוך  שמחה  להעניק  רבה  חשיבות 

כחלק מפעילות החברה למען הקהילה בישראל.

סליחה, כמה משלמים על זמן? 
בערב  מיותר  זמן  יש  למי 
לנסוע,  וכח  זמן  יש  למי  פסח? 
בתורים  ולעמוד  מוצרים  ללקט 

אתר  הכבדים??  הניקיון  חומרי  את  לסחוב  וכן  הארוכים? 
דרך  גם  שיש  לימד  מהדרין  אקספרס  הסופרמרקט 
חברת  זמן.  של  מלא  בחיסכון  הקניות  את  לערוך  אחרת 
ממציאה  מהדרין  אקספרס  הוירטואלית  הסופרמרקט 
ופתחה סופר  קניות  עורכים  אנחנו  מחדש את הדרך שבא 
לערוך  וירטואלי כשר למהדרין המאפשר ללקוחות  מרקט 
את  בוחרים  פשוט  הלקוחות  המחשב,  דרך  קניותיהם  את 
שולחים  פשוטות,  דקות  בכמה  להם  הנצרכים  המצרכים 
יקר  בזמן  חוסכים  ובכך   .. בדרך  כבר  והמשלוח  הזמנה 
כמו חיפוש חניה, המתנה בתור ואת הדרך .. את הזמן הזה 
והספקים  מטרות  עוד  עצמינו  על  לקחת  נוכל  שחסכנו 
להתרשם  תוכלו  לשימוש,  וידידותי  קל  האתר  בניקיונות. 
מלאו  מהדרין.  בכשרות  והכל  מוצרים  של  ענק  ממגוון 
והחדשנות  ההנחות  מכל  ותיהנו  הוירטואלית  העגלה  את 
יד ועדת הרבנים רימון  בלחיצת כפתור. האתר מאושר על 
ונתיב.  www.expressmehadrin.co.il שרות לקוחות: 

1800-20-20-30

נמאס לך מהקשרים בשיער?
נערות ואמהות לילדים בעלי שיער 
בוקר  בכל  מתמודדים  וסבוך  ארוך 
ארוך  סירוק  תהליך  עם  וערב 
הצורך,  את  זיהו  ב”כיף”  ומייגע, 
מוצרים  בפיתוח  לעזרתם  ונרתמו 
בעלי  לילדים  במיוחד  המותאמים 
כך  מתולתל  או  סבוך  ארוך,  שיער 
שיהנו מסירוק  קליל, מהיר ובכייף. 

עם המוצר החדש: קרם ותרסיס להתרת קשרים ‘כיף’, בעל 
במיוחד  קשרים,  וללא  קל  לסירוק  ועדינה  ייחודית  נוסחה 
תמצית  מכיל  סבוך.  או  מתולתל  ארוך,  שיער  לבעלות 
 B5 ויטמין  פרו  מכיל  השיער,  היגיינת  על  לשמירה  רוזמרין 
זמן,  לאורך  הנשאר  רענן  ניחוח  בעל  ובוהק,  בריא  למראה 
לילדים  טיפוח  כיף  בסדרת  המוצרים  בשטיפה.  צורך  ללא 
פארבנים  ללא  דרמטולוגית,  נבדקו  היפואלרגניים,  הנם 
ניתן להשיג בכל רשתות השיווק  רוזמרין.  ומכילים תמצית 

המובחרות.

פיצה ב- 5 דקות בלבד
פיצה  מלהכין  לחשוש  צריך  לא  מהיום 
עד  זמן  הרבה  לחכות  צריך  ולא  ביתית 
מציגה  אסם  חברת  יתפח...  שהבצק 
שמרים  קמח  האפייה:  בתחום  חדשנות 
של  תפיחה  זמן  עם  לפיצה  בצק  להכנת 
השמרים  מקמח  בשונה  בלבד.  דקות   5
לוקח  שלו  התפיחה  שתהליך  הרגיל, 
תופחת  החדשה  התערובת  וחצי,  כשעה 
לרידוד  מיד  ומוכנה  בלבד  דקות   5 ב- 

והכנסה לתנור. תהליך הכנת הבצק  פשוט ומהיר: מוסיפים 
לקמח שמן, מים ומעט מלח, ממתינים 5 דקות והבצק מוכן 

לאפייה.  שקית אחת של קמח שמרים תספיק לכמות של 2 
פיצות גדולות )בתבנית מרובעת של תנור(. מהבצק ניתן גם 
להכין מאפים נוספים דוגמת פוקצ’ות, רוגלך ועוד. כשרות: 

בד”צ. להשיג ברשתות השיווק המובילות ברחבי הארץ.

מגיע לך יותר 
החודש, יהנו חברי התכנית “מגיע לך יותר” 
  – נאה  בניהם: טלית  מיוחדים,  ממבצעים 
כיפות, מגבות  על  אותיות במקום  רקמת 
כיפות  ותפילין,  לטלית  נרתיקים  ועוד. 
טליתות,  מבחר  וקטיפה,  עור  סרוגות 

ייהנו  ומזכרות לאירועים. חברי התכנית  כלי כסף, סידורים 
מהטבעת שם מתנה בקניית סידור מעל 50 ₪ ובנוסף ייהנו 
מ -  5.5% הנחה במעמד חיוב החשבון. לפרטים ולהזמנות: 
וזכוכית  א.ח. מראות   .03-909244 94 אלעד  יהודה הנשיא 
לשולחן,  פלטות  לחנויות,  ויטרינות  מראות,  מקלחונים,   –
בתים מפוארים מזכוכית לנרות, חיפוי קיר למטבחים. חברי 
תכנית מגיע לך יותר של ישראכרט, ייהנו ממחיר בלעדי על 
ויטרינה ישרה ב - 960 ₪ )במקום 980 ₪( וויטרינה פינתית 
3.5% הנחה  יקבלו  בנוסף,  )במקום 1,150 ₪(.  ב ₪-1,100 
40 בני  במעמד חיוב החשבון. לפרטים ולהזמנות: ירושלים 
יותר:  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות   .050-4148184 ברק, 

1-800-22-88-44

טיפים:
מזון בריא זמין ומזמין

כולנו מכירות את זה שלעיתים קרובות אוכלים ילדינו 
מייד אחרי שובם מבית הספר סתם מתוך רגשות של  
הרעב.  לתחושת  לב  שמים  שאינם  מכיוון   או  שעמום 
וג'אנק  חטיפים  הילדים  אוכלים  הפעמים  במרבית 
אחרים  רבים  רעים  ולתסמינים  להשמנה  הגורם  פוד 
כך  יד.  בהישג  נמצא  לכך  הפתרון  החיים.  בהמשך 
תספקו להם ארוחות ביניים קלות ומשביעות, שישמרו 

על תזונה נכונה ובריאה.
המשקל  עודף  "שיעורי  קלינית:  דיאטנית  קסלר,  יפית 
בשני  מתמדת  בצורה  עולים  ילדים  בקרב  וההשמנה 
שהיו  מחלות  מופיעות  ואיתם  האחרונים,  העשורים 
כולסטרול  סוכרת,  כגון  המבוגרים  נחלת  עתה  עד 
משקלם  על  להשפיע  ביותר  הטובה  הדרך  דם.  ולחץ 
ובריאותם של הילדים בהווה ובעתיד הוא לייסד אצלם 
הרגלי אכילה נכונים, שיתמכו באכילה בריאה ומזינה. 
יכול להיות  דווקא   זמן השהייה בבית אחרי הצהריים 
הרגלי  לפתח  הילדים  את  לעודד  נפלאה  הזדמנות 
ולתת  תומכת  ביתית  סביבה  ליצור  בריאים,  תזונה 

דוגמה אישית".
מהם הגורמים המשפיעים על אכילת הילדים? 

"ילדים נולדים עם מנגנון רעב ושובע שאמור לווסת את 
– לאכול כשהם רעבים  צריכת המזון לפי צורכי הגוף 
מראים  מחקרים  זאת,  עם  שבעים.  כשהם  ולהפסיק 
כי ילדים אוכלים יותר כשהם אינם מרוכזים במזון  גם 
אם הם אינם רעבים. מדוע? האכילה תוך כדי הקריאה 
בעיתון או בספר  מסיטה את תשומת הלב מתחושות 
הרעב והשובע של הגוף, ולכן הילד אינו שם לב שהוא 
כך,  על  נוסף  מהדרוש.  יותר  לאכול  וממשיך  שבע 
"אוכלים עם העיניים" – שמים  וילדים כאחד  מבוגרים 
את  לאזן  כדי  לפניהם.  מוצג  הוא  אם  רק  למזון  לב 
על  להקפיד  חשוב  הספר,  בית  שעות  לאחר  התזונה 
מלוא  את  ולהקדיש  השולחן  סביב  מאורגנת  אכילה 

תשומת הלב לאוכל. 
ופירות,  ירקות  שתכיל  קניות  רשימת  מראש  תכננו 
מלאה.  מחיטה  וקרקרים  יוגורטים  רזות,  גבינות 
ויכולים  ואינם דורשים הכנה,  מאכלים אלה הם קלים 
מכן,  לאחר  בריאה.  וגם  טעימה  ביניים  ארוחת  לספק 
ומזמין:  זמין  יהיה  הבריא  שהמזון  כך  הבית  את  הכינו 
חתכו  צבעים,  בשלל  פירות  עם  קערה  בסלון  הניחו 

מגוון ירקות צבעוניים והניחו על צלחת 
יפה במרכז שולחן האוכל ועוד.

מנוכחותם  כמובן  הימנעו  במקביל, 
של חטיפים זמינים – עוגיות על השיש 
או עוגה המציצה מן המקרר. הקפידו 
מגירה,  בתוך  החטיפים  את  לשים 

ולהקפיא שאריות עוגה".
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טחנת הקמח הוותיקה ׳הטחנות 
הגדולות של א”י׳ מחיפה, משיקה 

לכבוד פורים “קמח 
כוסמין מלא 100% 

ללא צורך בניפוי” 
מעולה להכנת אוזני 

המן נימוחים. כשרות: 
בד”צ העדה החרדית. 
מחיר: 10-8 ₪ )1 ק”ג(

חברת גורי מרחיבה את פעילותה בתחום הממתקים תחת 
המותג חמצוצים ומשיקה 8 מוצרים חדשים: לקקנים שטוחים, 

מיוחד למשלוח 
מנות בפאנקו: 
חריטה אישית 
על בקבוק ג’ק 

דניאלס יוקרתי 
בחנות האון ליין 

למוצרי אלכוהול 
PANECO.co.il

לאור ההצלחה מעדנות מרחיבה 
את סדרת ‘בורקס יפו’ ומשיקה 

בורקס גדול במילוי גבינה ותרד. 
כשרות: הרבנות גן יבנה

המותג הקולינארי “מאסטר שף” מציע לראשונה 
בישראל סדרת 

פרמיום של קטניות 
מאיטליה הכוללת: 

עדשים ירוקות, 
שעועית אדומה מסוג 

ברולוטי, שעועית 
לבנה גדולה וגרגירי 
חומוס. ללא חומרים 
משמרים, מרכיבים 
טבעיים בלבד, אין 

 י"ז באדר תשע"ז 615/3/17

קצרצרים
גאה  טמפו  של  האלכוהול  חטיבת 

לראשונה  להשיק 
'ג'יימסון  בישראל: 
 - ' ס ט י י מ ק ס א ק
וויסקי קראפט אשר 
בירת  בחבית  עבר 
בוטיק אירית. מחיר 
מומלץ לצרכן )700 

מ"ל(: 120 ₪ 

ברקן'  'יקבי 
משיקים לקראת 
פסח בציר חדש 
האיכות  לסדרת 
 :Assemblage
ריחן  איתן, 
בציר  וצפית, 

2013

עם  בסקט  אריזת  משיקה  טמפו 
זכוכית  ליטר   1/2 בקבוקי  שישיית 

בירה  של 
ר  א ט ס ד ל ו ג
המארז   –
ם  ל ת ש מ ה
והידידותי ביותר 
מחיר  לסביבה. 

מארז: 42 ₪

לרגל  להשיק  גאה  סגל'  'יקב 
אדום  יין  הפסח  חג 
 - סגל'  'של  מתוק 
גם  לקידוש  המיועד 
הבית  מרן  לדעת 
כשר  והינו  יוסף 
לפסח.  מחיר: 15 ₪ 
 750 ב-  ניתן להשיג 
בבקבוק  וגם  מ"ל 

אישי- 187 מ"ל

ליימן שליסל מרחיבה את משפחת 
ומשיקה:  בגליל  מנטוס  סוכריות 
חדש,  בטעם  פרוטי  תותי  מנטוס 
פירותי ומתקתק. מחיר: 3 ₪ כשר 

וה  פרו
ג  ו ח
ם  ת ח
ר  פ ו ס

ב"ב

תרומה לקהילה: מארז יין טפרברג 
טוב  בצירוף סט מגנטים שעושים 

שכולו  הלב  על 
 -" ל"בקול  תרומה 
שמיעה  כבדי  ארגון 
מחיר  ומתחרשים. 
 -  ₪  110 המארז: 
להשיג  מע"מ.  כולל 

ב- 03-5257001 
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 Hydra Boost :חדש מקרליין
Foundation מייק אפ הידרה 
 HA 3טכנולוגיית עם  בוסט 
חומצות  בשלוש  המועשר 
קטיפתי.  במרקם  היאלורוניות 
להתאמה  גוונים   6 ב-  מוצע 

מושלמת. מחיר: 99 ₪

 IN SHOWER מניוואה:  חדש 
 -  MAKE UP REMOVER
הפתרון המושלם לניקוי הפנים 
המקלחת.  בזמן  איפור  והסרת 

מחיר: 39.90 ₪

 FLOWERBYKENZO
 EAU DE LUMIERE
לנשים  החדש  הבושם 
בניחוח   KENZO מבית 
מחיר:  ותוסס.  פרחוני 

299 ₪ ל- 50 מ"ל

80% מכלל סימני הזדקנות העור הם 
בשל פגעי הסביבה. מעבדות אליזבת 
אנטי  בפתרונות  המובילים  ארדן 
אייג'ינג' מתוחכמים, פתחו מוצר חכם: 
 Prevage City עירונית"-  "חוכמה 

Smart המגן האישי שלך

סלווטורה  האיטלקי  היוקרה  מותג 
פרחוני  חדש  בושם  משיק  פראגמו 
מחיר   .Signorina in fiore ורענן  

ממשיכה לצרכן: 249 ₪ תכולה: 50 מ"ל  BRITNEY
בושם  ומשיקה  להפתיע 
וצעיר:   מעודן  פרחוני, 
 FANTASY IN BLOOM

מחירף 149 ₪ ל- 100 מ"ל

בושם  משיק  קוטור  ג'וסי 
 VIVA LA JUICY: חדש 
מתקתק,  בניחוח   SUCR’E
עסיסי, פירותי ומעודן. מחיר: 

אפריל 249 ₪ ל- 100 מ"ל חודש  במהלך  יוצא  פריז,  לוריאל 
פסח:  לכבוד  חגיגיים  במבצעים   2017
מסקרה סופר סטאר+ סופר ליינר פרפקט 
 ₪  199 ב-  קני   ,₪ ב-79.90  רק  סלים 
ממוצרי לוריאל וקבלי תיק עם קרם לחות 

ושפתון בתוספת של 19.90 ₪ בלבד

חדשני  מוצר  משיק  קוויק 
ומעוצב  חגיגי  מארז  ובלעדי: 
באריזה  לחות  מפיות  של 
 14.90 מחיר:  מהודרת  אישית 
₪ למארז של 40 מפיות לחות 

אישיות בניחוח פירות מרענן

התינוקות  מותג  לראשונה, 
משיק:   Carter's האמריקאי 
עם  מתנה  מארזי  קולקציית 
טלפונית  להזמנה  אפשרות 
שעות   24( ליולדת  ישירות 
מחירים:  טווח  ביממה!(. 
 .₪  350 ועד   ₪  240 מ- 
להשיג בסניפי רשת קרטרס 

אושקוש 

הטיפוח  מותגי  של  ובישום  טיפוח  מארזי  פסח:  לכבוד 
במחירים  ולגברים  לנשים  קוסמטיקה"  "אלפא  מבית 

מיוחדים. להשיג ברשתות הפארם

היוקרתי  האיפור  מותג 
 TEINT משיק  ג'יבנשי 
 COUTURE CUSHIN
נוזלי  קומפקט  אפ  מייק 
ונוח  נייד  במארז  חדש 
מחיר:  גוונים.  ב-3  הקיים 
ברשתות  להשיג   ₪  319

הפארם

מותג  פפאיה 
הנעלים לילדים מציג 
אביב:  קולקציית 
סניקרס,  בובה,  נעלי 
ונעלי  מוקסינים 
בצבעוניות  ספורט, 
ואופנתית,  ססגונית 
מגוונות  וטקסטורות 
פונקציונאליות,  לצד 
בלתי  ואיכות  נוחות 

מתפשרת

לקראת חג הפסח מציעה 
רשת גלי, קולקציה חדשה 
לילדים  ומהודרת  חגיגית 
נעלי  מחירים:  ולילדות. 
סניקרס-   ₪  79.90 בובה 
החל מ 39.90 ₪  סנדלים- 

₪ 199.90 - ₪ 179.90

ומשקפי שמש מבית  בישראל: משקפיים  חדש 
האופנה ולנטינו המציע דגמים חדשניים בעיצוב 
נקי, אינדיבידואלי ועל זמני. מחירים: 1300-2200 

I optic להשיג ברשת

מותג טיפוח וניקיון הבית Sunday מבית סופר-
הכביסה:  לריענון  מוצרים  שני  מציע  פארם 
סדרת מרככי כביסה מרוכזים ואבקת כביסה. 
מחירים: 11.90 ₪ - 16.90 ₪. מבצע מיוחד לחג: 
קונים 2 ממוצרי סדרת SAUNDAY ומקבלים 

נוזל כלים 750 מ"ל מתנה

פתרון  מציעה:  לבית  הרמוניה  רשת 
ספות  הבית,  לחלל  אולטימטיבי 
מחיר  למיטה.  הנפתחות  עכשוויות 

ספת גלוריה:1499.90 ₪

1599-555-280

בס‘‘ד

Spring
2017

        חברי
אלפי

משקפיים
      

  

בחינם!      

A&RA&R

בסניפים: ירושלים - נחום 10, בני ברק, בית שמש

בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66 | ירושלים: נחום 10 | בית שמש: נהר 
הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62
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• לחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה18
המותג טעם הטבע של שטראוס מעודד את הצריכה של ירקות 

וקטניות תוך מתן פתרונות זמינים וטעימים בנוחות המירבית 
ומציע קטניות מוכנות לאכילה. סדרת “סו שף” תכלול 3 מוצרים: 

חומוס מבושל, 
שעועית אדומה 

מבושלת 
ועדשים ירוקות 

מבושלות. 
כשרות: 

ווסטעהיים, 
אפרתי

“תומר” מציעה לפורים ממרחים מעולים 
למילוי אוזני המן במגוון טעמים: ממרח 

חמאת בוטנים קלאסי או קראנצ’י עם 

7  י"ז באדר תשע"ז 15/3/17

ללא  עוגיות  לפסח:  "פרנקלס"  של  הבשורה 
סוכר ועוגיות מלוחות. עוגיות פרנקלס מיוצרות 
במפעל כשר לפסח, תוך הקפדה על רכיבים 

ם  י י ת ו כ י א
כשרות:  בלבד. 
העדה  בד"צ 
לא  החרדית- 

שרויה

מוצרי  יצרנית  "דורות",  חברת 
מציעה  הקפואים,  התיבול 
טרי  כתוש  ג'ינג'ר  טבליות 

לתיבול  קפוא 
ם  י פ א מ
 . ם י ל י ש ב ת ו
 : ת ו ר ש כ
העדה  בד"צ 

החרדית

ראשונה  כניסה 
 Schweppes של 
אורנג'  לקטגורית 
מוגז  משקה  עם  מוגז 
בתוספת  תפוז  בטעם 
ופחות  אמיתי  פרי 
החדש  הטעם  סוכר. 
המסר  תחת  יושק 

The New Orange



בס“ד

אתם נערכים - הילדים נהנים

כדי לאפשר לכם להיערך כראוי לקראת הפסח
ולאפשר לילדכם מסגרת של פעילות חינוכית ברוכה ומהנה,

פותחת העירייה את שעריה לקייטנות בגנים העירוניים בחופשה שלפני פסח.

החל מיום ראשון , ו'  בניסן תשע"ז ( 2/4/17) עד יום חמישי , י‘ בניסן 
תשע"ז (6/4/17) כולל, בין השעות 8:00 בבוקר עד 1:00 בצהריים. 

בימי שישי וביום ראשון , ערב בדיקת חמץ, לא תתקיים קייטנה.

בהתאם להנחיית ראש העיר, המחיר 70 ₪ בלבד! 
(ביטול רישום יהיה כרוך בתשלום).

1. בכרטיס אשראי 24 שעות ביממה, בטלפון: 03-5771717.
2. במזומן או בצ'ק (לפקודת החב' הכלכלית לב"ב בע"מ),

בימים א'-ה', בין השעות 14:00-9:00.
במשרדי החב' הכלכלית, רח' בר כוכבא 21, מגדלי אפי קונקורד.

עד יום שני, כ"ט באדר תשע"ז ( 27/3/17)

בברכת פסח כשר ושמח,
מחלקת גני ילדים

בברכת פסח כשר ושמח,
מחלקת גני ילדים

 
  

בס“ד

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים חרדי

”פסח שלי“”פסח שלי“
קייטנת קייטנת 

פסח תשע"ז בגנים העירוניים החרדיים

לא תתאפשר קבלת ילדות לאחר תאריך זה
על הילדות להביא ארוחה מהבית.

תאריכי
הקייטנה:

המחיר:

מקום 
הרישום:

היום
האחרון
הרישום:

03
-8

00
02

12

הרינו לעדכן את ציבור השואבים "מים שלנו"
לאפיית מצות לקראת חג הפסח הבעל"ט,

כי הופסקה השאיבה למטרה זו בבאר ח' בפרדס ברמן, 
שברחוב חזון-איש,

בשל הצורך לטפל במים בטרם אספקתם,
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בעקבות זאת, המעמד המרכזי לשאיבת "מים שלנו"
בערב שלפני החג יתקיים אי"ה השנה

בבאר ז‘ שברחוב אהרון דב.

המבקשים לשאוב קודם לתאריך זה,
לצורך אפיית מצות, יוכלו לתאם זאת עם מר שמעון אליאב,

מתאגיד "מי ברק",
בטל':  052-6157725 .

”מים שלנו“ כבעבר – מקום השאיבה השתנה

בס“ד

האגף
לשירותים 
חברתיים

המעסיקים עם הפנים לוותיקים

היחידה העירונית להכשרה מקצועית עוסקת, בין מגוון פעולותיה, בעידוד 
תעסוקת תושבים ותיקים והגדלת חלקם בשוק העבודה המקומי.

במסגרת מיזם זה של העירייה, בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי, אש"ל 
וג'וינט, כבר השתלבו תושבים וותיקים בסדנאות מקצועיות לחיפוש עבודה  

ורבים מהם נקלטו במקומות עבודה שונים בעיר.

יקרים  מעסיקים  אליכם  פונים  ואנו  זו,  חשובה  בעשייה  להמשיך  ברצוננו 
ובכך  אצלכם,  לעבודה  ותיקים  תושבים  לקלוט  בבקשה  העיר  בתחומי 

להנות מניסיונם ובמיומנותם, המביאים ברכה ותועלת למקום העבודה.

מעסיקים המעוניינים בכך, מוזמנים לפנות לתיאום פגישה
עם גב' שרי בן יהודה, מנהלת היחידה להכשרה מקצועית, 

בטל': 03/5776135/7.

הידע והניסיון – במקום הראשון

 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

בס“ד

מפינת החי לפארק החי
בימים אלו הוחל בביצוע עבודות בהיקף נרחב ביותר, בעלות כספית של 
למעלה מ-7 מליון ₪, שמטרתן להרחיב, לשפץ, לפתח ולשדרג, בהיקף 
אברהם,  אשל  רחוב  שבהמשך  החי",  "פינת  מתחם  את  ביותר,  נרחב 

ל"פארק החי".

הגן כולו יעבור הגדלה, שיפוץ יסודי, ריצוף, גינון, השקיה, סלעיות, תוספת 
לזוחלים  זכוכית  מוטרינות  אקווריומים,  כלובים,  חיים,  בעלי  של  גדולה 
ולדגים וכמו"כ יוקמו חצר לימודית זואולוגית, מערות מחסה לחיות, שילוט 

והסברה, וכל זאת במטרה לאפשר סביבת תרבותית ולימודית משודרגת.
כתשעה  ואדריכלית,  הנדסית  לתכנית  בהתאם  תימשכנה,  העבודות 

חודשים.

בתקופה זו המקום יהיה סגור לציבור, ואנו מצטערים על כך, אך אנו גם 
סמוכים ובטוחים, שעם גמר העבודות יפגשו המבקרים בפארק החי, גדול 

בהרבה, מפותח בהרבה ומהנה בהרבה.

בברכה ובהוקרה,
חנוך זייברט
ראש העיר

תושבים נכבדים,



י”ז - י”ט באדר
תשע”ז           

15-17/3/2017 
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 

מפוארת, 100 מ' עם גינה 
וחניה ו-2 יחידות 

מושכרות, 2,880,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר. מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא דופלקס 
+ מעלית, בק"ג, 5 חד' 

ענקיים 140 מ', משופצים, 
מעליה דירה נפרדת של 

70 מ' שמושכרת ב-3,500 
ש"ח + גג של 70 מ' 

מבוקש 2,950,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים דירות 
למכירה

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

אלעד

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

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

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(_____________________________________________

 במינץ 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

באר שבע

 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

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

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

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

ק"ב, תשואה גבוהה, מושכרת 
לחרדים, 1,290,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-11ל(052-7158998

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

3-3.5 חדרים

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

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

תיווך יעקב,
054-4901948)11-11(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן במתחרד, 

דופלקס 3 חד', 106 מ"ר, 
מפואר לאחר שיפוץ כללי 
+ גינה, אופציה לתוספת 

כ- 50 מ"ר, מיזוג, חניה, כניסה 
פרטית, 1,295,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)09-16(נכסים, 052-4834706

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,120,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך יעקב,

054-4901948)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! גם 
להשקעה!! בפ"כ, 
מחולקת ל- 2 יח"ד 

מושכרות, תשואה כ- 
4%. "יאיר נדל"ן"

052-7633978)09-11(_____________________________________________

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בגורדון, דירה מפוארת 
, חדשה ק"א, 5 חד' 

משוכללת 2,500,000 
ש"ח, תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת כחדשה, 

3 חד' עם אופ' ממשית 
להרחבה ב 35 מ' ק"ג 

ומעליה 3 חד' עם כניסה 
נפרדת )ניתן לעשות טאבו 
משותף( 2,370,000 ש"ח 

בלעדי ש. מאירוביץ הר' קוק 
23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

דופלקסים
 בהזדמנות! דירה 

משופצת, דופלקס, מחולקת, 
מושכרת 3,100 ש"ח, 7 חד' 

+ יחידת הורים + פרגולה 
ומרפסת של 50 מ"ר, 

2,400,000, גמיש, 
052-3476223)10-13(_____________________________________________

מציאה! לל"ת בניסים גאון, 
3 + גג בטאבו + אופציות, 

1,350,000, גמיש,
_____________________________________________)10-11ל(052-7673921

 בנרקיס, 3 חד', ק"ב, כ- 
80 מ"ר, ריהוט חלקי, 835,000 

ש"ח. 052-4834706 "אדר 
_____________________________________________)10-16(נכסים"

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, ברח' חברון 

6 חד', 150 מ' בתוספת 
מרפסת 50 מ', כניסה 

לדירה ללא מדרגות, 
2,500,000 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(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 ברשותנו מגוון דירות 
להשקעה ולמגורים, החל מ- 
400,000 ש"ח, אקזיט נכסים 

_____________________________________________)11-11(ישראל, 052-8833739

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

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

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

054-6625272)11-11(_____________________________________________

 קוטג' 8 חד' + יחידת 
דיור שמושכרת בשכונת בית 
וגן באופקים, צמוד לקהילה, 

1,500,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)11-11(_____________________________________________

 בהאורן קרוב לקהילה, 3 
חד', ק"ב, משופצת, מיידית, 
2,000 ש"ח, 052-7113508, 

03-6193412)11-11(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר ליד הרכבת, 

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

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)11-11(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)11-11(_____________________________________________

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)11-11(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק, ד.גן, 
4 חד' בבית פרטי עם 
כ.פרטית, סלון גדול + 

2 מרפסות, חדר חמישי 
כמעט וכן + אופ' ליח"ד, 

רק 1,770,000 ש"ח, 
גמיש. "אלעד נכסים" 

052-8939050)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות בבן זכאי 
העליון, 3 חד' + מחסן, 

מרווחת מאוד + מרפסת 
מהסלון + מעלית, רק 

1,260,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
050-3756925)11-11(_____________________________________________

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

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חדרים, 100 

מטר, מעולה לחלוקה, 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח 

במחיר מציאה: משה אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך, 054-3255667

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

ש"ח, מעולה לחלוקה במחיר 
מציאה: משה אבני דרך,

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 בהרצל מול ביהכנ"ס 
הרב כץ, 3 חד', מיידי. 

_____________________________________________)11-11(תיווך יעקב, 054-4901948

 בלעדית ברב אסי, דירת גג 
4 חד'ים, 90 מ' + 90 מ' גג 

פרטי, 2,600,000,
050-4190004 ,052-7665929)11-12(_____________________________________________

 מציאה! בבלעדיות 
בחולדה הנביאה, 2 דירות 8 
חדרים + אופציה הרחבה, 

אפש' לטאבו משותף,
050-4190004 ,052-7665929)11-12(_____________________________________________

 במיקום שקט ומרכזי 
תלת-מפלסי כ.פרטית, 150 

מ"ר, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 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)11-11(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 60 מ"ר, ק"ק, 
מחולקת לשתי יחידות, 

1,420,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 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)11-11(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

 בחזון-איש, 180 מ"ר, 
חזיתית, ניתנת לחלוקה, 
2,650,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-7168090)11-11(_____________________________________________

 בבן-זכאי, מחולקת ל- 2 
יחידות, משופצות ומושכרות, 

1,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)11-11(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בבנייה בשיכון ה', 
3,4,5 חד' בסטנדרטים 

גבוהים, החל מ- 
1,650,000. ***בדובק, 

5 חד', משופצת חלקית, 
1,800,000. "יאיר נדל"ן"

,052-7172628
052-7633978)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4.5 
חד', משופצת, חזית, 

1,900,000. ***בפ"כ, 
60 מ', מחולקת 

ומושכרת ב- 4,600, 
1,290,000, גמיש. "יאיר 

נדל"ן" 052-7172628, 
052-7633978)11-11(_____________________________________________

 בפרל, פנטהאוז , 280 
מ"ר, ק"ד, חדש, 4 כיווני אוויר, 
3,250,000. במנשה דופלקס, 

200 מ"ר, ק"ד, מעלית, 
3,500,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)11-11(_____________________________________________

 בית פרטי מיוחד! באזור 
יוקרתי! 260 מ"ר, 3 מפלסים, 

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ה' בבנין חדש, 
פנטהאוז נדיר, 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)11-11(מוסמך, 050-4103310

 ביהודה-הנשיא, 200 
מ"ר, ק"א )דו-מפלסי( + 2 

כניסות + אופציות נרחבות, 
2,950,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 בלעדי בחרל"פ, דופלקס 7 
ח', קומה 4, מסודרת, כ- 220 
מטר, 3,000,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 150 מ"ר, 
חדשה, משוקעת, ק"ג + 

פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, חזית, 2,300,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג', דופלקס 
6 חד', 175 מ"ר, חדשה, ק"ג 

)שכנים רוצים לעשות מעלית(, 
חזית, 3 כ"א, מתוכננת גם 
לחלוקה, 2,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(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, 4,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

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

ליחידה. חמד נכסים, 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בשיכון ג' בשמחוני, 5 
חד', 120 מ"ר + אופציית בניה 

ל- 10 מ"ר לסוכה. רי/מקס 
_____________________________________________)11-11(משה דסקל, 050-5926021

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

הורי, מרפסת שמש, 
מחסן, 2,400,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)11-11(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,185,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בשאול חדד, פנטהאוז/
גג, 5.5 חד', 140 מ"ר, 
4 דיירים בבנין, אופציה 
לפינוי בינוי, משוקעת 
ביותר, רק 2,100,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז', 
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 בבירנבוים, 5.5 חד', 
מחולקת ומושכרת, משופצת 

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

054-2545420 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברבינא, 5.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בפרדו, 4 חד' + 2 יחידות 
מושכרות, מעלית, 3 כ"א, 

3,400,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)11-11(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה, 
5 חד', 115 מ"ר, מחולקת 

ל- 4 חד', 85 מ"ר + יחידה 30 
מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח, 8 חד' 
+ מרפסת שמש גדולה, 240 
מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 

3 כ"א, חדשה. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
7 חד', קומה שלמה, 145 
מ"ר, ק"ב, חזית + מעלית 

+ חניה, 4 כ"א, סוכה גדולה, 
ניתנת לחלוקה, מצב מצוין, 
2,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדיש, 
כניסה מיידית, 5 חד', 123 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
חזית, מצב מעולה + מרפסת 

שמש, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 בשכונת אור החיים, 5 
חד', ענקית, 150 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית, חזית, מצב מצוין, 
2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הווילות, 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)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם, 5 
חדרים, ענקית, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה על רלסים, 
ק"א, 2,270,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בקרית-הרצוג/
גני-הזית, חדשה, 5 
חדרים + מ' שמש 

גדולה ק"ג + מעלית, 
1,700,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה!! 
בר"ג גבול בני-ברק אזור 
גולומב, 5 חדרים, 120 

מ"ר, משוקעת + מרפסת 
שמש, ק"ב + 2 חניות 

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

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 

+ מרפסת, 2,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 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, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
זלברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 לחטוף!! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', 100 מ"ר 
+ אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 2,090,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)11-11(_____________________________________________

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

זקוקה לשיפוץ, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד' 
+ סוכה ומרפסת 

שמש כחדשה, 100 
מ"ר, אופציה ממשית 

להרחבה. 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)11-11(בועז', 052-3500040

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, 4 חדרים, קומה 

אחרונה + מעלית + 
היתר לבניה בגג, ב- 

2,050,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)11-11(נכסים, 050-4177750

 בביאליק, כ- 4 חד', 
105 מ"ר + אופציה ענקית 

,קומה נוחה + חניה ענקית, 
1,690,000 גמיש. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)11-11(_____________________________________________

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בהרב-שך, 4 חד', יפה 
+ מעלית וחניה, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבנין חדש 
+ מעלית וחניה, 2,050,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בריינס, דופלקס, 
מושקעת, חזית, מעלית, 
2,695,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 050-4177419

 בהזדמנות! בראדזמין, 
ק"ג, 3 כ"א, משופצת 

מהיסוד + סוכה + חניה 
2,370000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)11-11(נכסים, 052-7684074
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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(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ 4 חד', ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

בבירנבוים דירת 5.5 
חד' מחולקת לדירת 3.5 

חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

2,100,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דימונה

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

לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים 

בקומה, חניה + מחסן, לל"ת - 
_____________________________________________)03-14/17(810,000 ש"ח, 055-6650570

פנטהאוזים ודירות גן

■ דופלקס בק"א וק"ב 
)אחרונה( בבנין דו 

משפחתי מפואר, עם 
מעלית פרטית בנוי 180 

מ' + 45 מ' מרפסת 
באזור לוחמי הגטאות, 

3,850,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

ירושלים
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-42(נכסים" 02-6763740

■ באזור רמבם, בק"ב, 
ענקית 110 מ', חזית, 3 
כ"א, ניתן לחלוקה, לא 

משופץ, 1,900,000 ש"ח, 
מפתחות במשרד, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 ברח' עלי הכהן 3 חד' 
בבנין חדיש עם מעלית 

3 כ"א, ק"ב, חזית, 
1,550,000 ש"ח, תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בנורדאו, 3 חד', 3 כ"א, 
ק"א, משופצת, אופציה, 

1,370,000 ש"ח, המחיר גמיש 
לרציניים!! לל"ת,

053-3135048 )10-13(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 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(_____________________________________________

נתיבותוילות ובתים

סביון

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

 ברחוב מלאכי, 
ק"ב, דירת 3.5 גדולה, 

משופצת מהיסוד, 3 
כ"א + חניה טאבו, 

1,780,000, בלעדי, תיווך
ש.מאירוביץ הרב קוק 23, 

,050-5308742
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בסירקין, 4 חדרים וסוכה, 
86 מ"ר, משופצת בי.א נדל"ן, 

054-8475577)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ג' חייבת 
להימכר! 4 חד', 

משופצת, קומה ב', 80 
מ"ר + סוכה, 1,730,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז', 

052-3500040)11-11(_____________________________________________

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
מושקעת מאוד, מדהימה 
מטבח נפרד + סוכה 80 
מ"ר. 'אפיקי נדל"ן בועז',

052-3500040)11-11(_____________________________________________

 למהירי החלטה! בגבול 
ב"ב-ר"ג, דירת 4 חדרים 

מרווחת, שמורה, ק"ג + חניה, 
3 כ"א, 1,790,000. תיווך 

_____________________________________________)11-14("חכמת רחוב" 052-2585808

 בעקיבא, בנין חדש, 4 חד' 
וסוכה, ק"ג, 1,650,000, גמיש. 
_____________________________________________)11-11(פולטוב נכסים, 052-3646632

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

סוכה גדולה + אופציה 
להרחבה 20 מ"ר, יש חתימות 

שכנים, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 4 חד', 80 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, ק"א, 3 כ"א 

+ סוכה, 1,750,000 ש"ח. 
*בבן זכאי, 4.5 חד', 90 מ"ר, 
ק"א חזית, משופצת כחדשה 

+ סוכה, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אלחנן, 4 חד', 91 
מ"ר, ק"א אחרונה, אופציה 

בגג 70 מ"ר + אופציה בצד, 
4 דיירים, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)11-11(נכסים, 053-3357316

 בדנגור 4 חד' + סוכה, 
משופצת וכן אופציה להרחבה, 

1,450,000 כולל תיווך!!! 
_____________________________________________)11-11(053-3121812 "צ'מפיון-נדל"ן"

 בהשניים, 4 חד', 
חזית, ק"א, משופצת כליל, 
1,525,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות גדולה בקרית 
הרצוג, 3.5 חדרים, כ- 75 מ"ר 

_____________________________________________)11-11(בי.א נדל"ן, 054-8462882

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

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

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

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,450,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דירת 3.5 חדרים, 74 
מ"ר, שמורה באזור השומר/ר' 

עקיבא, 1,700,000 ש"ח, 
052-7697999)11-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בנורוק )קרוב לאביעד(, 

3 חדרים, כ- 60 מ"ר, ק"ג, 
אופציה בצד כ- 70 מ"ר, 

שכנים בנו. תיווך,
050-4144602)11-11(_____________________________________________

 בית פתוח!!!! 
באוסישקין 5 - למבקרים 

ביום שישי י"ט אדר 
)17.3.17(, בשעות 

10:00-11:00 - לל"ת!!! 
3 חדרים, 54 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה + אופציה 
בגג, משופצת ויפיפיה 

"מקסימום נדלן"
054-4340843)11-11(_____________________________________________

 באזור לנדא, 127 מ"ר, 
מחולקת לדירת 3.5 ח' ויחידה, 

2,500,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בביאליק, בנין חרדי, 
דירת 3 חד' גדולים, 75 

מ"ר + סוכה, חזית, 
קומה ב', מעולה. 'אפיקי 

נדל"ן בועז',
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד' 
גדולים, 65 מ"ר, מטבח 

נפרד + סוכה, קומה א', 
1,490,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז',
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן, 
בבנין חדיש, 3.5 חדרים 

במקור + מרפסות, 
משופצת מהיסוד! מיידי, 
ב- 1,585,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)11-11(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות!! בנויפלד, 3.5 
חדרים, כ- 75 מ"ר, אופציה 
להרחבה כ- 45 מ"ר, ק"א, 
חזית, משופצת, מדהימה. 

_____________________________________________)11-11(תיווך, 050-4144602

 לזריזים!!! בטרומפלדור, 
3 חד', 75 מ"ר, קומה 

א', משופצת מהיסוד, רק 
1,345,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)11-11(הקריה, 050-3000121

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות 
בגניחובסקי, 3.5 חד', 

כ- 75 מ"ר, אופציה 
לבניה. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)11-11(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד', 
בבניין חדש, חזיתית, מיידית, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 השניים, 3 חדרים 
משופצתים, קומה א', 87 

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

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 3 ח' בעלי הכהן, 
קומה א', חזית, משופצת 
+ מעלית, מיידי, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', ק"ב, 60 
מ"ר, אופציה, 1,250,000, 

בלעדי תיווך עוצמה,
052-7113508)11-11(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3 חד' 
+ מרפסות, 80 מ"ר, ק"ב, 
מסודרת חזית, 1,650,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בעלי הכהן, 3 חד', ק"ב 
+ מעלית, חזית, מצב מצוין, 

3 כ"א, 1,550,000 ש"ח. *בס.
רחל, 3 חד', 67 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג, א.בגג, חזית, 
1,450,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים 
קרוב לר"ע, 3 חדרים, 

גדולה במצב מצויין, 
כ- 80 מ"ר, ק"ב, חזית, 

3 כ"א, 1,460,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעיה, 
3.5 חדרים, משוקעת, 

80 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ מרפסת סוכה גדולה, 

1,700,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנורדאו, 
3 חד', יפהפיה, בנין 

חדש ואיכותי, ק"א, ב- 
1,400,000, גמיש. דלוקס 

_____________________________________________)11-11(נכסים, 052-8555594

 בקרית-הרצוג, 3 חד' 
+ אופציה 60 מ', קומה א', 
1,300,000. "צ'מפיון-נדל"ן" 

053-3121812)11-11(_____________________________________________

 בהרב קוק, בנין חדש, 
3 חדרים וסוכה, 1,470,000 

ש"ח. פולטוב נכסים,
052-3646632)11-11(_____________________________________________

 במימון, ליד ביכנ"ס 
הגדול, 2.5 חדרים, 

ק"ק, חזית, משופצת, 
מציאה!! "מקסימום 
_____________________________________________)11-11(נדלן" 052-2452820

 באזור עזרא, 2.5, 
משופצת קומפלט, ק"א, 

חזית, 45 מ"ר, 1,250,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 באזור חבקוק, 2ח', 
יפהפיה, מטופחת, 50 מ"ר, 

ק"א + מעלית, חזית, מפתח 
_____________________________________________)11-11(ב-"אפיק נכסים" 03-5791514

 מציאה! בדב הוז, 2.5 
חד', 50 מ"ר + אישורי 

בניה 40 מ"ר, מושקעת, 
1,170,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז',
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
2.5 חד', כ- 65 מ"ר, 
קומת קרקע, אופצה 

להרחבה גדולה, 
1,230,000 ש"ח כולל 

תיווך. 'אפיקי נדל"ן בועז', 
052-3500040 או

050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מפוארת, 1,270,000, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)11-11(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', מרווחת + 
מרפסת, יפהפייה, 1,440,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 2 ח' בברוט, קומה 
ב', משופצת, כ- 60 מטר + 

שלד לעוד 20 מטר + לסוכה, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! ברב קוק, 
2 חדרים, כ- 55 מ"ר, 
ק"א, עורפית, מיידי, 

1,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בנורדאו, 2.5 חד', 
ק"א, חזית, משופצת, 
1,230,000 ש"ח כולל 

תיווך, בלעדי 'אפיקי 
נדל"ן בועז'

050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 1.5, קומת 
קרקע, חזית, כ- 35 מ"ר, 

950,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בהרצוג, דירת גן 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 

גינה, באישור מפוצלת ל- 3 
דירות. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)11-11(_____________________________________________

טבריה

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

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 3.5 חדרים, 
משופצת ויפה, רק 335,000 

ש"ח - מציאה! משה אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קרובה 
מאוד למרכז, 365,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(משה אבני דרך, 054-3255667

 דירת 2.5 חדרים, 
295,000 ש"ח, משה אבני 

_____________________________________________)11-11(דרך, 054-3255667

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

אופציה להרחבה עם אישורים. 
_____________________________________________)11-11("רימקס" 050-2442446

 בקרית שמואל, דו 
משפחתי, 100 מ"ר על 

חצי דונם, 1,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11("רימקס" 050-2442446

 מתחרדים: בבן-צבי, 
דירת-גן, 3 חד', משופצת 

ומושכרת, 600,000 
ש"ח. יוסף,

050-6733375)11-11(_____________________________________________

 מתחרדים: בקריית-
שמואל, דירת-גן, 5 
חד', חדשה ונדירה, 

אופ' לבנייה ולחלוקה, 
1,050,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)11-11(_____________________________________________

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

מסודרת + אופציה, 
680,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)11-11(_____________________________________________

 מתחרדים: בגיבורים, 
4 חד', 110 מ"ר, 

מסודרת, קומה א' + 
מחסן, 580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: 
בז'בוטינסקי, דירת 3 

חד', משופצת מהיסוד, 
אופציה לבניה, 540,000 

ש"ח. אליהו,
050-4770020)11-11(_____________________________________________

 מתחרדים: באלונים, 
דירת, 4 חד', משופצת 

כחדשה, נוף לכנרת, 
700,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)11-11(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3.5 
חד', 130 מ"ר, אופציה 
לבניה, 750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(אליהו, 050-4770020

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

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

_____________________________________________)11-11("רימקס" 050-2442446

 ברח' ירושלים, דירת 
קרקע, 4 חד', 100 מ"ר + 

גינה + נוף + אופ' להרחבה, 
פוטנציאל מעולה! "רימקס"

050-2442446)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בקרית שמואל, 3 חד', 

ק"ב, מצוינת להשקעה, 
580,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)11-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-11(אבני דרך, 054-3255667

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

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)11-11(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 בתי קרקע עם שטח של 
250 מ"ר עם אופציה להרחבה 

והשבחה עתידית במחירי 
מציאה. משה אבני דרך,

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 רח' צבי בורשטיין, דירת 3 
חדרים, 70 מ"ר, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)11-11(משה אבני דרך, 054-3255667

 *למכירה/השכרה 
3,2 חד' + אופציה להרחבה. 

*4 חד' עם/בלי מעלית. *5 
חד' + מחסן וחניה. *מחסן. 

*מקום לכולל להשכרה. תיווך,
053-3196069)11-11(_____________________________________________

 הזדמנות להשקעה 
באזור יוקרתי בירושלים, 

דירה משופצת המושכרת 
למגורים לטווח ארוך, הכנסה 

שנתית של 156,000 ש"ח, 
רק - 3,120,000 ש"ח. טלפון: 

053-2852752)11-11(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות! בהר שמואל, 
וילה מאוד מושקעת, 12 חד', 

550 מ"ר בנוי על 1/2 דונם 
מגרש, הכנה ל- 3 יחידות 

השכרה, 6 מרפסות + גינה 
וחצר, רק 4,500,000 ש"ח, 

בבלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)11-11(_____________________________________________

 בהדר גנים אזור שקט 
ויוקרתי, בית פרטי, 7 חדרים, 

מרווחת ומסודרת, גינה 
מטופחת. "בית ישראל" - 

ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן, 054-6401612

 בפנים מאירות, 
משופצת, 153 מ"ר, 6 חד' 
+ יחידת דיור, 2 מחסנים, 
30 מ"ר + מרפסת גדולה, 

ק"ק, 3,900,000, גמיש, 
02-5389212)11-14(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, לתחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(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)11-11(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 שומרי אמונים, 4 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 

משופצת, 3 כ"א, 
מומלצת! תיווך מא"ש, 

058-3282555)11-11(_____________________________________________

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

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בנווה יעקב באשר 
גולק, 3 חד' + טאבו, 

מאושרת על הגג.
תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)11-11(_____________________________________________

 2-3-4 חד' במחירים 
סבירים. תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)11-11(_____________________________________________

 להשקעה מעולה, 
קומה שניה, 3 חדרים, 80 

מטר, מושכרת 2,000 ש"ח, 
מושקעת ויפה, רק 610,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
050-5483332 להתקשר אחרי 

_____________________________________________)11-11(6 בערב

 להשקעה, קומה שלישית, 
3.5 חדרים, יפה ושמורה, 

מיקוםמעולה, רק 600,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

050-5483332 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)11-11(6 בערב

 להשקעה בתחילת 
נתיבות, דירה מאוד יפה, 3.5 
חדרי, מושכרת, 2,000 ש"ח, 

רק 600,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 050-5483332 

_____________________________________________)11-11(להתקשר אחרי 6 בערב

 בסביון בותיקה, מגרש 
1,250 מ"ר בתהליכי אישור 

לבניית בית + בריכה, 
5,250,000 ש"ח. תיווך מנחם, 

058-5000262)11-11(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-25(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

דופלקסים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

אופקים

■ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"א, 5 
חד', משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 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)09-12(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

ירושלים
4-4.5 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(_____________________________________________

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל 

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

 להשכרה 2 חדרים 
משופצים ברחוב מינץ, 

ממוזגת + מרפסת, במחיר 
052-2723556 ,3,500)09-12(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 40 
מ"ר, כחדשה, ממוזגת, ק"ק, 
סורגים, מרכזי ושקט, 3,000 

_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-4797080

 ברח' הראשונים יח"ד 
לזו"צ, בניין חדש, מרוהטת, 

2,200 ש"ח, מיידי!
050-4194376)09-12(_____________________________________________

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

050-2101838)08-11(_____________________________________________

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

עם חצר 7,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשד' רמז, 5.5 חד' 
חדשה מקבלן, ק"א עם 
מרפסת שמש, מפוארת 

7,300 ש"ח, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 יח"ד גדולה ריהוט חדש 
דוד"ש + מזגנים במרום שיר, 

מיידי, 3,000 ש"ח,
050-5961147)10-11(_____________________________________________

 מחפש לגור בדירת בחורים 
בירושלים בסכום 700 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)10-11ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)10-11ח(053-2743931

מחסנים

משרדים

מגרשים

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

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

מבנים

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

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

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

_____________________________________________)08-19(רמי

 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(_____________________________________________

 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

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 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

 בארה"ב השקעות 
עם תשואה גבוהה ע"י 

חברה ותיקה ואמינה  ש. 
מאירוביץ 03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

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

 להשכרה במרכז בני-ברק, 
מחסן כ- 15 מטר, להשכרה 

מיידית, גישה לרכב,
052-7140101)09-12(_____________________________________________

 חנות במרכז ר"ע בני 
ברק, בפסז', אחרי שיפוץ, לכל 
_____________________________________________)02-15(מטרה מסחרית 054-8448548          

 מציאה! למכירה מרפאת 
שיניים בירושלים, גדולה 

ועובדת בגאולה, לרציניים, 
_____________________________________________)10-13ל(בשכירות, 052-4175555

טבריהלמכירה 
ב

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית

 להשכרה בירושלים, 
בגוש 80, מקלט 16 מ"ר, 

למטרה שקטה בלבד, 
1,500 ש"ח לחודש,

052-7667000)10-13(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

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

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

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "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(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-42(_____________________________________________

 השקעת נדל"ן 
הטובה בישראל נמצאת 
באנגליה. תשואה של פי 

3 לפחות מישראל,
054-6283245 )10-13(_____________________________________________

פתח תקווה

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

ערד

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

050-9094508)08-11(_____________________________________________

 מציאה ענקית, דירת גן 
גדולה, מחולקת לשתי דירות, 

רק 395,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 050-5483332 

_____________________________________________)11-11(להתקשר אחרי 6 בערב

 בבלעדיות!! בהזדמנות 
נדירה ושווה ביותר!! בברנדה 
השקט! 3 חדרים, משופצת, 

ממוזגת + יחידת 2 חדרים 
מושכרת. בבלעדיות רם-

_____________________________________________)11-11(נכסים, 054-5566145

 בק.מטלון, 5 חד', 
מרווחת, מושקעת, ממוזגת, 

חדישה, 2,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-11(גמיש, 052-3574487

 בכפר גנים ג', דירת גן 
ענקית, חדשה מקבלן, 350 

מ"ר גינה ללא תיווך,
058-5000262)11-11(_____________________________________________

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

חניה, מחסנים, מיידי. "בית 
ישראל" - ישראל ריינהולד יועץ 

_____________________________________________)11-11(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 באזור הרב קוק, 5 חדרים, 
מרווחת, מעלית, חניה כפולה, 
מ"ש, מושקעת מאוד, מחסן. 

_____________________________________________)11-11(052-2948691, נטלי

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

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

משופצת, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)11-11(משה דסקל, 050-5926021

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4 ח' ענקית! + מרפסות, 

כ- 120 מ"ר + מעלית + חניה 
בטאבו - מיידית, 1,500,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות, פרישמן 
3+1/2 גדולה, ק.1, ללא 

_____________________________________________)11-11(מעלית, 050-3528252

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בטרומפלדור באזור 
שקט, 3 חדרים, משופצת, 
סלון מרווח, מרפסת סלון, 

1,180,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)11-11(נדל"ן, 054-6401612

 ביוספטל! 2 + חצי, 
משופצת קומפלט - ק"ג, 

אחרונה, רק 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-11(מיידית! 050-5355067

 בפינס 2 + אופציה 
לחצי - מעולה לכל מטרה - 

1,060,000 ש"ח,
050-4811122 ,050-6610501)11-11(_____________________________________________

 בוינצקי, 2.5 ח', משופצת 
- ק"ב, בהזדמנות, 1,145,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 050-4811122

צפת
 במתחרדים, 3ח', 

משופצת, מרפסת שמש לנוף, 
מציאה 580 אלף,

054-8446290)11-11(_____________________________________________

 הרצל, 3ח', משופצת, 
קומה נוחה, מצוינת להשקעה, 

490 אלף, מציאה,
052-8045458)11-11(_____________________________________________

 בהאורן קרוב לקהילה, 3 
חד', ק"ב, משופצת, מיידית, 
2,000 ש"ח, 052-7113508, 

03-6193412)11-11(_____________________________________________

 בריינס 3 חד', מפוארת 
+ חצר, 4,500. ***בבר 
אילן, 4 חד' + מ.שמש, 
משופצת, ק"ב, 5,500, 

גמיש. "יאיר נדלן"
,052-7172628
052-7633978)11-11(_____________________________________________

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

חד' מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 מגוון ענק של דירות 
להשכרה ברחבי בני-ברק בי.א 

_____________________________________________)11-11(נדל"ן, 054-8475577

 בחנה סנש, דירת 
גן, 5 חד', 130 מ"ר, 

משופצת ויפה + חצר 
של 150 מ"ר, אופציה 
ליחידה. חמד נכסים, 

053-3357316)11-11(_____________________________________________

 בהר-שלום דופלקס, 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 לזריזים בחברון ירושלים, 
5 חד', משופץ, ק"ד, כיוונים 
טובים, ללא מעלית, 4,600 

ש"ח. פנחס מילר מתווך 
_____________________________________________)11-11(מוסמך, 050-4103310

 בלעדי! באזור גבעת 
רוקח בבנין חדש מקבלן, 5 
חד', ענקית, 140 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית, מושקעת, נוף. 

_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמבם/אבן גבירול, 
5 חד', ק"א + מעלית, חזית, 

חדשה, 5,500 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בעלי הכהן, 3.5 חדרים 
במקור + מרפסת בבניין 

חדיש, משופצת מהיסוד, 
מיידי! ב- 4,500 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)11-11(_____________________________________________

 ביאליק, 3 חדרים, מיידי, 
3,700 ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 3 ח', קומה א' 
באזור הרצוג, מסודרת, חזית, 

קרוב לר"ע, 4,000 ש"ח, 
מיידי, מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב, 054-5500263

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

דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ 
ללא ילדים, 2,500 ש"ח, גמיש, 

054-8425580)11-14(_____________________________________________

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

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 אברבנאל, 2.5 חד', 45 
מ"ר, קו' א', 2,500 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

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

משופצת ויפה, ק"א, 
3,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 2 חד' יפהפיה, מרוהטת, 
ממוזגת + דוד"ש, רח' השומר 

118 ב"ב, 2,800 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ל(052-5549470

 יחידה מפוארת ברמב"ם 
לזוג צעיר בלבד, מרוהטת 

וממוזגת, חצר לסוכה,
052-8809313)11-12(_____________________________________________

 יח"ד חדשה ומושקעת, 
מרוהטת קומפלט, 1.5 חד' 
במרכז, כ- 35 מ"ר, 3,000 

_____________________________________________)11-12(ש"ח, 054-8435540

 ברמב"ם, 1 חד', 11 
מטר למחסן/סופר וכד', ק"ק 

+ חניה, 1,150 ש"ח כולל 
_____________________________________________)11-12(ארנונה, 053-3181044

 יח"ד 2 חדרים, 30 מ"ר, 
חדשה, מפוארת, ריהוט חדש, 

קומה ג', מיידי, 2 מזגנים, 
_____________________________________________)11-12(3,000 ש"ח, 050-4199192

 מציאה! בפסגת זאב, 
דירת 4 חדרים גדולה ומרווחת 

)איזור דתי(, ב- 3,200 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(בלבד, 054-7804800

2-2.5 חדרים
 בגבעת שאול, דירת 2 
חדרים, חדשה מקבלן, כולל 
מזגן ומעלית שבת, 4,000 

_____________________________________________)11-14(ש"ח לחודש, 055-9998152

 בהזדמנות בחן, 2+1/2, 
_____________________________________________)11-11(מרוהטת, 050-3528252

 באורלנסקי! 2 + חצי, 
ק"א, מסודרת ויפה - מיידית!! 

רק 2,900 ש"ח,
050-4811122)11-11(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 ח' 
בטאבו משותף בבני-ברק, 
ב- 1,500,000 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(053-3115110

 דירת חדר עד שתי חדשים 
עם חצר/מחסן/חלל,

_____________________________________________)11-12ח(052-7155810

 דרושה דירה במצב מצוין, 
2.5/3 חדרים, ממושכת לל"ת, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8447437

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)11-12ח(למבוגרת, 050-5952474

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 110,000 
ש"ח, מחיר - 18,000,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

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

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 
חד', נדירה, מרוהטת 
קומפלט, נוף ומחסן, 

600,000 ש"ח. אליהו, 
050-4770020)11-11(_____________________________________________

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

מרפסת נוף, 650,000 
ש"ח. אליהו,

050-4770020)11-11(_____________________________________________

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

ולחלוקה, 750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(יוסף, 050-6733375

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים! דירה רשומה בטאבו, 

משופצת מהיסוד, מושכרת 
למגורים לטווח ארוך עם 

בטחונית מעל 5% תשואה 
שנתית - פי 2 מהמקובל 

בשוק, פוטנציאל השבחה גבוה 
במיוחד, החל מ- 2,500,000 

ש"ח, לפרטים נוספים:
055-9464693)11-11(_____________________________________________

 זכות לדירה ליד כפר סבא, 
קרקע, 300 מ"ר, 388,000 

ש"ח. יחידות אחרונות, מחיר 
שלא יחזור. תיווך ארץ הצבי, 

050-5483332 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)11-11(6 בערב

 בשכונה ג' בבאר-שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 
יח' דיור בקרבת אוניברסיטת 
בן-גוריון, מושכר ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל 
תשועה גבוהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 חברת אבני דרך, מנהלת 
נכסים בנאמנות, כ- 140 

נכסים, כל המעוניין בניהול 
נכס בבאר-שבע, דימונה, 
ירוחם, התקשרו עוד היום 

לקבלת פרטים משרד אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך סניף דרום, 08-6901033

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי-עקיבא.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 4,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 למכירה )השקעה 
מצויינת(, חנות ברבי 
עקיבא )אזור מכבי(, 

כ- 90 מ"ר, חזת, 
מושקעת, ק"א, מושכרת 
ב- 11,500 ש"ח לחודש, 
מיידי, 2,280,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)11-11(_____________________________________________

 להשכרה, בב"ב, 150 
מ"ר, ליד אלישע + אפשרות 

לחצר + אופציה לחלקית. 
_____________________________________________)11-11(לל"ת, 054-8406031

 בבלוי, 400 מ"ר לכל 
מטרה, משופץ, כניסה פרטית, 
ק"א וק"ב, במחיר מיוחד. תיווך 

_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 050-4177419

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 55 
מ"ר בהשומר/עזרא, 
קומה מינוס 2, גישה 
לרכב, מיידי. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עם גישה לרכב,

052-7142450)11-14(_____________________________________________

 בלעדי, משרד מפוארת 
בז'בוטינסקי קרוב למגדלי 

שקל, 75 מטר, 4 ח' מרווחים 
כולל מטבחון יפה + עמדת 
מזכירות עם רשת טלפונים, 

מצלמות מרכזייה, 7,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 ברחוב חברון/קוק, 
משרד גדול, 70 מ"ר, 

2.5 חדרים, ק"א, 
כניסה מיידית, לפרטים 
נוספים "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז זכרון 
מאיר, כ- 36 מ"ר, מפואר, ללא 

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)11-14(משרד, 050-4115510

לפרסום
בלוח

03-6162228

בר יוחאי

■ 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(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-39/17(מוזל מאוד, 053-4100529

 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(_____________________________________________

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

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

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

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

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

טבריה

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

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

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 בהדר גנים אזור שקט 
ויוקרתי, בית פרטי, 7 חד', 

מרווח ומסודר, גינה מטופחת 
"בית ישראל" - ישראל ריינהולד 

יועץ ומשווק נדל"ן,
 054-6401612)11-11(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 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)09-20/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 "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

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

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

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

 "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

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

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

קמפוס
מפואר

במרכז הארץ
למשפחות בלבד

ניתן 
להשכרה 

בפסח

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בצפון ירושלים וילת 
נופש ענקית כשרה לפסח 
להשכרה, 053-8314522 
_____________________________________________)09-12(ולכל השנה,055-6697474

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-30/17(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-11/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חדר ונוף, מרחת הליכה 

_____________________________________________)09-37(מהעתיקה, 054-8527470

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-34(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-20/17(_____________________________________________

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

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

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

פורד

יונדאי

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(_____________________________________________

■ "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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-20/17(_____________________________________________

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)08-11ל(בהזדמנות, 052-5520439

אוטובוסים

רנו

ארועים

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 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

■ "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

 "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(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)09-17(_____________________________________________

מאזדה

 הלוואות בערבות 
מדינה לעסקים קטנים 
ובינוניים עד חצי מליון 

ש"ח ללא בטחונות,
03-6979606)09-12(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
הזמנות לפורים ולפסח 

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

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

למהדרין בשמחה
לא מתפשרים

 על השמחה שלכם!
על המחיר... כן!

052-7143660
ישראל - הזמר שלכם

 הסעות ברכב חדיש, 
8 מקומות, מחירים נוחים. 

_____________________________________________)10-13(שניאור, 052-8770450

לימוד נהיגה

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

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

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

כלי כסף

 "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(_____________________________________________

 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(

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

כרטיסי טיסה

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-19(_____________________________________________

יעוץ משפטי
 נפגעתם בתאונת דרכים/

עבודה? ויש לכם נזק גוף? 
רוצים לקבל פיצויים?

054-8526034)09-20(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-17(האחרון, 08-6211112

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-20(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 

מיקום מעולה,
052-7153475)11-14(_____________________________________________

 יונדאי 1800 ידנית, 2010, 
שמורה, יד שניה, 9 מקומות, 
_____________________________________________)11-18(66,000 ש"ח, 050-7058536

 מאזדה 5 )7 מושבים(, 
2008 יד שניה, 202,000 
ק"מ, מטופלת ושמורה 

ביותר - 42,000 ש"ח בלבד! 
050-4811122)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 47,000,ק"מ 
בלבד!!! ללא תאונות, נהג 

אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישנים 
רוורס, טסט לשנה, רק - 

_____________________________________________)11-11(45,000 ש"ח, 050-4144220

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

אפשרות החלפה,
054-8402332)11-11(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

■ 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(_____________________________________________

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

סת”ם

סרטי טבע
 HD - 100 סרטי טבע 
_____________________________________________)09-12(1,000 ש"ח, 052-222-9210

 לסופרים - עט ספור 
מהיר, נח לשימוש מועיל 
ופרקטי מאוד, 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(בלבד, 054-8527470

קלף
 "קלף שחר" - מרכזים 

בשבילך איכות מכל 
הסוגים כל שעה בב"ב 
_____________________________________________)09-12(בתיאום, 054-8485375

פוליש ונקיון

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 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

■ "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(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ 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

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י. 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)09-12(_____________________________________________
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אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

 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(_____________________________________________

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-34/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 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

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(_____________________________________________

 שואב אבק איי רובוט 
רומבו, חדש לגמרי, באריזה, 

בב"ב במציאה, 054-8482835, 
052-7143204)09-12(_____________________________________________

 מקרוגל צבע לבן, מצב 
מעולה, נקי ושמור, כשר 
_____________________________________________)09-12(למהדרין, 054-8527470

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)10-11ח(1-599-500-003

 נמצא לפני כשלוש 
חודשים מעיל סגול ונרות 

להדלקה )בב"ב(,
_____________________________________________)10-11ח(058-3277339

 נמצא נגן בתאריך 5.1.17 
ברח' הרב שך ב"ב, לפרטים: 

_____________________________________________)10-11ח(050-4100865

 נמצא שקית עם נגן חדש 
בקו 54 ביום ט' טבת,

_____________________________________________)10-11ח(054-8453637

 מעוניין לקנות את הספר 
"הבריחה מהודו",

_____________________________________________)10-11ח(054-8454536

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמליים מתקפלים תקינים, 

_____________________________________________)10-11ח(עד 1,500 ש"ח, 054-8454536

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

_____________________________________________)10-11ח(052-7163334

 מזגן מרכזי 5 כח סוס, יד 
שניה, מצב מצוין, 2,000 ש"ח, 

054-8539967)10-11(_____________________________________________

 מקרר קטן 170 ליטר, 
בהזדמנות, 350 ש"ח,

052-4227714)10-11(_____________________________________________

 תנור דו תאי king עובד 
מצוין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-7150476

 officejet 4500 מדפסת 
hp, משולבת, הדפסה, 

סריקה, צילום, פקס, 290 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-5343924

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים, איכותי, 
חב' מכי, 500 ש"ח, הקודם 

_____________________________________________)10-11ח(זוכה, 054-3132330

 לפורים!! מגפון נייד 
עוצמתי, חדש באריזה כולל 

מיקרופון עם חוט, במחיר 
יבואן, 280 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מכונת כביסה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(תל-ציון, טל': 0547-8539357

 תנור ספירלות עומד, 85 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)10-11ח(054-8423405

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)10-11ח(054-8446448

 מכונת תפירה ביתית 
במצב טוב, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(03-6185569

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 מיחם חדש של י.ל, 30 
כוסות, 260 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8473732

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 כיריים קרמי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך 36 אינצ', 350 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדש, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ,18V מברגה אימפקט 
ב- 280 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך 17", 24" ו- 36", 
תקין, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח + מגבר, 054-4273857

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)10-11ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 אוזניות בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

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

_____________________________________________)10-11ח(054-8487627

 מחליק שיער חדש תוצ"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 054-8487627

 מטאטא שטיחים חשמלי, 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 054-8458397

 מקרוגל חדש באריזה, 
תוצרת one, ב- 370 ש"ח, 17 

_____________________________________________)10-11ח(ליטר, 054-8458397

 מסך מחשב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מחשב נייד טוב לעבודה 
ולצפיה במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טלפון: 052-4054469

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצויין, 400 ש"ח. מסך 
_____________________________________________)10-11ח(דק, 100 ש"ח, 053-3346080

 שלט אונברסלי חדש, 30 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)10-11ח(052-7679123

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)10-11ח(052-7966786

 מסך דק 18", ב- 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7644805

 למסירה, מכשיר הליכה 
במצב מעולה ללא הובלה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8490446

 מסך דק 18 אינץ', 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7644805

 2 סטנדים לרמקול, 
מוגבר, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8536423

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)10-11ח(5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-5823874

 סוללה לאופניים 
חשמליים 36V, בשימוש 10 

חודשים, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-5823874

 מקרר לבן שארפ מצב 
מעולה, הקפאה יבשה, ב- 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4145023

 בהזדמנות, מצלמת קנון 
חדש + נרתיק + מטען, ב- 

_____________________________________________)10-11ח(350 ש"ח, פל': 054-8471038

 "נפהמטיק" חדשה דגם 
ישן )ללא מכסה(, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7651694

 מצלמת קנון מצוינת, 
חדשה IXUS177 - במחיר 

מציאה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7150738

 מכשיר אדים קר גדול 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(050-9089110

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון 
עוצמתיות ונוחות לשימוש 
לזמן רב, באריזה, 40 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 PIOLT טוסטר אובן 
גדול במצב מעולה, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 מדפסת HP אלחוטית 
כולל פקס, סורק וצילום עם 

דיו וכבל חדש כחדש, 240 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-8571371

 מכשיר BQ רפואי משופר, 
_____________________________________________)10-11ח(052-2896320

ריהוט

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-11(בפ"ת, 052-8788358

 ספריה - מכתביה - 
צבע חום וג'ינס כחדש, 
מדפים + מגירות + 2 
מקומות ישיבה, 850 
_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-8527470

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרות לכסאות בלבד, 

חדשים בהזדמנות,
052-4227714)10-11(_____________________________________________

 ארון לספרי קודש מסנדוויץ 
איכותי במצב מעולה! 

2.40X2.50, ב- 3,000 ש"ח. 
לתמונה לשלוח למייל:

Rivkaibmc@gmail.com
054-8449669)10-13(_____________________________________________

 שולחן סלון צבע דובדבן, 
150 ש"ח על מלא,

_____________________________________________)10-11ח(052-7150476

 ספה דמוי עור צבע קרם, 
תלת מושב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-7150476

 מיטת מעבר + מזרון, 
היה בשימוש שנה, ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות צ.שחור מט, 

_____________________________________________)10-11ח(ב- 250 ש"ח, 054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן סלון נמוך, 200 
ש"ח, ירושלים, טל':

_____________________________________________)10-11ח(052-7172893

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-6247140

 מזנון בצבע לבן - 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 055-6669774

 שולחן פינת אוכל + 6 
כסאות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(055-6669774

 רהיטים לסלון 3-2-1 + 
שולחן לסלון - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(055-6669774

 ספה דו מושבית עם ארגז 
מצעים מסנדוויץ בד קטיפה 

כחדשה - 500 ש"ח, י-ם,
_____________________________________________)10-11ח(054-6481333

 חדר שינה, מיטות + 
שידה + ארון 4 דלתות לבן - 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 050-4130119

 מיטת סלקל ספפה במצב 
טוב, מחיר 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)10-11ח(055-8811838

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-7633316

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מציאה, מיטת נוער 
נפתחת - עץ מלא, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-5796356

 ספת עור במצב טוב, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4122015

 כסא של ספר/פאנית ב- 
500 ש"ח במקום 2,500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7145450

 רהיטים לסלון, 3+2 
בצבע שחור - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-6801333

 נמצא תכשיט זהב בבית 
_____________________________________________)11-12ח(וגן, 054-8423405

 השאלתי מגילה בפורים 
לפני שנתיין ועדיין לא הוחזרה, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8444930

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור ונרתיק 
תכלת באוטובוס/בחפץ חיים 

בחודש תמוז תשע"ו,
_____________________________________________)11-12ח(052-7145526

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי יד שניה או להשאלה/

להשכרה לתקופה של מס' 
_____________________________________________)11-12ח(חודשים, 055-6656434

 דרוש גגון לעגלה בוגבו בי, 
לא בצבע ורוד במחיר סמלי 
או להחלפה בעד צבע ורוד, 

_____________________________________________)11-12ח(055-6656434

 נשמח לקבל עציצים 
גדולים מפלסטיק או חרס וכן 

צמחים בתרומה בבני-ברק, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7624004

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)11-12ח(וכו'(, 055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)11-12ח(טורפים, 055-6777117

 לבחורי ישיבה בירושלים, 
דרוש מייבש כביסה במצב 

_____________________________________________)11-12ח(תקין, 052-7110788

 מעונין לקנות רמקולים 
במצב מצוין לחבר לנגן במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(זול, 052-7163334

 אני מעוניין לקבל אימון 
אישי )אליהו שירי( באיזור 

_____________________________________________)11-12ח(ירושלים בלבד, 052-7163334

 סימילאק/מטרנה 
למשפחת אברך, אפשר גם 

_____________________________________________)10-11ח(דוגמיות, 053-3141470

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/מיטת תינוק בירושלים, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3141470

 דרוש למסירה מחשב נייד 
תקין לחולה בנפשו, -050

_____________________________________________)10-11ח(4149048

 אני מעוניין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)10-11ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 
_____________________________________________)10-11ח(במחי סמלי, 052-7163334

 מחשב נייד עם תוכנות 
חדישות במצב מעולה, בסך: 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)11-12ח(052-4054469

 מחשב נייד כולל וינדוס 
7 ותוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8474954

 מסכים דקים "22 למחשב, 
150 ש"ח )כולל משלוח(, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4119140

 מקרר לבן 500 ליטר, 
מצב טוב, ב - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן שארפ, מצב 
מעולה, הקפאה יבשה, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4145023

 תנור ספירלות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8423405

 מכונת כביסה, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-12ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 מכונת כביסה 
קונסרוקטה במצב חדש, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7624394

 טוסטר אובן במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח בב"ב, 052-7687863

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מכונת אוברלוק חצי 
תעשייתית, 4 חוטים, 

 baby ,החדשנית ביותר בארץ
lock, ב- 3,500 ש"ח,

054-5240938)11-14(_____________________________________________

 מכונת תפירה תעשייתית 
וחדשנית מיפן חברת אלפא, 
דגם AL-7100m, ב-2,500 

_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-5240938

 ברה"ע מטען חדש 
לאונפיים חשמליות, ב- 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מכונת תפירה חשמלית, 
מצב חדש "אומגה" - 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 050-5949995

 תנור בלרס 2 תאים, 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, גמיש, 054-8429421

 כיריים בילדאין קינג במצב 
חדש, 250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)11-12ח(054-8429421

 מדפסת HP 2300 לייזר 
עוצמתית )דרוש תיקון(, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-6244588

 מסך מחשב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מסך מחשב 19 אינצ' מאג 
שטוח, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 שואב אבק, ישן, מצוין, 
ללא שקית, שטיחים, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7136052

 HP 4500 מדפסת 
משולבת, הדפסה, סריקה, 

צילום, פקס, 290 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(050-5343924

 גוף תאורה יפה, פלורוסנט 
כפול, נחושת, 80 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2633790

 מזגן תדירן, 3,500 כ"ס, 
רק 100 ש"ח, מצויין,

_____________________________________________)11-12ח(052-8162617

 מכשיר "מילונית" עברי-
אנגלי-צרפתי כמו חדש, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-8056051

 מקסר 4 ערוצים חדש, רק 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח, 054-8412986

 מקפיא 5 מגירות כמעט 
חדש, 500 ש"ח, פל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8458605

 מצלמת פילים + פלש 
במצב חדש, 350 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6199806 בערב

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 אופני הילוכים 26" 
כחדשות במחיר מפתיע - 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 052-7127189

 מציאה!!! מקרניק חדש, 
ב- 235 ש"ח בבני-ברק + 

סרט על פסח כלול במחיר, 
_____________________________________________)11-12ח(03-5797758

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 400 ש"ח, מסך 

_____________________________________________)11-12ח(דק 100 ש"ח, 053-3346080

 מקרר אמקור XL במחיר 
מציאה, 350 ש"ח, -054
_____________________________________________)11-12ח(8469223, 03-9332786

 רדיו טייפ - דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9332786

 מיחם לשבת, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8469223, 03-9332786

 רדיאטור 12 צלעות, 90 
ש"ח, 6 צלעות 60 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9332786

 דיסק אונקי 1,000 ג'גה, 
_____________________________________________)11-12ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 תמי 4 עם מסנן, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טלפון: 050-4172197

 סיר בישול איטי, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 מגהץ קיטור, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 מגהץ, 60 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 052-7172893

 שואב אבק, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 מחשב נייד לעבודה 
וצפייה במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טלפון: 03-5168197

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מגפון מיקרפון, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות צ.שחור מט, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 250 ש"ח, 054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן סלון 1.20 נפתח 
לעוד מטר + 8 כסאות, 490 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8429421

 ספריה רוחב 60 ס"מ, 
גובה, כ- 1.70 ס"מ + תאורה, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 150 ש"ח, 03-6783387

 מיטת יחיד 190 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2, מצב מצויין, עור, 
260 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 5 מגירות, 140 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3, צבע חום, 240 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 שולחן לסלון מעץ 
בוק, צבע חום בהיר, מידות 

1.20X70, גובה 40 ס"מ 
במצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-9307308

 מיטות מתקפלות חדשות 
לסוכה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(055-6777117

 6 כסאות סלוני במצב 
מצוין כל אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4160457

 שולחן אוכל נפתח 
למטבח + 4 כסאות עץ טבעי, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 050-7463631

 שידה )לא גדולה(, עץ 
טבעי, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3804646

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך( 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 052-3463482

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7633316

 שולחן סלון עץ מלא, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-3121307

 6 כסאות - אפשר יותר, 
מרופדות, מצב טוב, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-3121307

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 ספה 2, נוחה, ורוד עתיק 
בשילוב עץ, 190 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 ספה 3, בד קוניאק, מצב 
_____________________________________________)11-12ח(מצוין, 190 ש"ח, 03-6748330

 6 כסאות לסלון ריפוד 
בגב, חזקות, 95 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצ במצויין, 100 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה 80 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספת סלון 3 מושבים, 
חדש, 500 ש"ח, פל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן, 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 דלת 70 מעוצבת 
פרפקטליין + צוהר מהאריזה, 

חומה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-7681174/3

 מזרון אורך 1.82 ס"מ, 
רוחב 74, עובי 6 במצב 

מעולה כחדש, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-8833975

 ארון 3 דלתות + מגירות, 
מצב מצויין, צבע בז', 400 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ספפה נפתחת צבע ירוק, 
מצב טוב, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-5930316

 כורסא מתכווננת מעור, 
צבע בורדו, כמו חדשה, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ארון משרדי דלתות הזזה, 
4 מדפים + גלגלים, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)11-12ח(02-6522251, 052-3805386

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75, 200 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 200 ש"ח, גמיש, כחדש, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 כסאות מברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מיטת יחיד, 190 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2, מצב מצוין, עור, 
260 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 שידה 5 מגירות, 140 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3, צבע חום, 240 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

תינוקות
 מיטת תינוק - "שילב" 
- מצב חדש ממש, צבע 

לבן, מזרון אורטופדי 
מיוחד - 700 ש"ח,

054-8527470)09-12(_____________________________________________

 שידה לתינוק חברת 
שילב, צבע לבן, מצב 

חדש, יפהפיה, 400 ש"ח, 
054-8527470)09-12(_____________________________________________

 עגלת mima היוקרתית 
בעיצוב מושלם ישירות מהיצרן 

במחיר רצפה, 3,199 ש"ח 
בלבד!!! הקודם זוכה,

052-6475000)10-13(_____________________________________________

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)11-12ח(058-4843223

 שידת תינוק שמנת 
תכלת חדיש, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6783387

 מיטת תינוק + מגירה 
מתחת, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6783387

 עגלת תינוק + כסא אוכל 
או בוסטר, ב- 300 ש"ח - 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש. בני-ברק, 054-8410050

 לול/מיטת תינוק וכסאות 
אוכל וכו' עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(055-6777117

 משטח החתלה לשידה, 
עבה מאוד, מצב חדש, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7690532

 שידת תינוק גדולה ויפה 
שילב, בצבע שמנת, כחדשה, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-7690532

 שידת החתלה יפיפיה, 
5 מגירות, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7606681

 מושב בטיחות איכותי 
לרכב לתינוק, דר' בייבי, 350 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)11-12ח(052-8380655

 עגלת אמבטיה + טיולון 
מפוארת כחדשה כחולה, 490 
_____________________________________________)11-12ח(כל חלק, טל': 052-7177539

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
אמריקאי במצב מצויין - 150 

ש"ח, טל': 02-6561606, 
_____________________________________________)11-12ח(050-2897977

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 050-2897977

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש במצב טוב למסירה 
או במחיר סמלי )ירושלים(, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4154208

 עגלת אחים ד"ר בייבי 
+ שני טיולונים + אמבטיה, 

אפור, מצוין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 כסא נדנדה לתינוק + מגש 
לאוכל + מנגן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 טרמפולינה מנגנת 
לתינוק, 100 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 עגלת בלו ברי אמבטיה 
+ טיולון, מצב מצוין, צבע בז', 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-716052

 מעמד אמבטיה לתינוק, 
_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, חדש, 052-7136052

 כסא בטיחות לתינוק ברכב 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 עוברים דירה-
ריהוט כחדש במחיר 
אטרקטיבי!! הקודם 
זוכה. 058-4109860 

_____________________________________________)11-12(בשעות הערב.

עודפים 10-50 ₪
לאירועים 50-250 ₪
פתוח רצוף 23:00 - 10:00

ירושלים 52 ב“ב
03-5792841

כל בגד 
₪ 50-150

פסח אצל בתיה
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תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 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(

 ארגז לפלטה חדש, 
 50X80 ,מסיבי במיוחד
ס"מ, חומר חזק מאוד! 

800 ש"ח,
_____________________________________________)08-13(050-5957522 )ב"ב(

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 בהזדמנות!!! נעלי גברים 
"ספרינג" מידה 46, חדשות, 
לא ננעלו, 150 ש"ח בלבד! 

054-6369617)09-16(_____________________________________________

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 כורסת הנקה + הדום, 
צבע חום בהיר במצב מעולה 

במחיר 480 ש"ח, -052
_____________________________________________)10-11ח(7197727, 03-6743310

 כסא אוכל לתינוק במצב 
טוב, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7111203

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכו' עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(055-6777117

 מיטת תינוק )לול( 
מעץ מלא במצב טוב, ללא 

מזרון וגלגלים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(03-9307308

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב צבע עץ, 220 ש"ח 

+ אופצה להובלה,
_____________________________________________)10-11ח(058-4843223

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תינוק חדשה 
 Red Dream באריזה

Twigy, ב- 390 ש"ח במקום 
ב- 590 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)10-11ח(052-7625772

 מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כסא אוכל, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כסא לרכב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 שידת החתלה, 300 
ש"ח, ירושלים, טל':

_____________________________________________)10-11ח(052-7172893

 גגונים לבוגבו בי+ ורוד 
100 ג'ינס 80 ברייזי, 160. 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 מזרונים בוגבו אדום/שחור 
100, כיסוי גשר כחדש 100, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 עגלת בבה קונפורט 
אמבטיה וטיולון תורכיז שחור, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 050-4119092

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(050-4127708

 טרמפיסט של חברת 
ליטף כחדשה, 150 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)10-11ח(אפור, 054-8430391

 עגלת תינוק כחדשה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סל קל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל, 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 עגלת תאומים, 190 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 כסא בטיחות ברכב, 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 2 כסאות תינוק לרכב, 
מצב טוב, 140 ש"ח כל אחד, 
_____________________________________________)10-11ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 כסא תינוק קדמי ואחורי 
לאופניים, כחדשים, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 טיולון "איזי בייבי" חדש, 
לא היה בשימוש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8449164

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)10-11ח(050-4127708

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)10-11ח(149 ש"ח, 054-4783220

 פלאפון "סוני" דגם 
xperin-m4, כחדש + 

אוזניות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 A777 שני פלאפונים דגם 
)צבע כחול( כולל מטענים, ב- 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 03-6761179

 מכשיר משולב חברת 
HP 3835 )עם אחריות( 

במצב מעולה, ב- 270 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(03-6761179

 פלאפון מוטורולה של 
ofange נפתחת )לא כשר!(, 

_____________________________________________)10-11ח(ב- 120 ש"ח, 03-6761179

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(לפרטים: 052-7966786

 lgk10 סמארטפון כשר 
חדש באריזה, 2 סימים, 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 054-8561223

 sony טלפון אקספרס 
s18 במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-2421622

 קו טוקמן עם שיחות 
ללא הגבלה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(לחודשיים, 052-7167777

 פלאפון מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 052-4831449

 סמארטפון אייפון חמש 
 ,HD-P1080 מצלמה GB16

מצב מצוין בלי שריטות, 
מעודכן, יש בו הכל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8411815

 פאה קאסטם מהממת 
בעיצוב אישי כמעט חדש 

_____________________________________________)10-11(בגבעת שמואל, 052-8571371

 עמודה של 4 מדפים 
מפלסטיק כחדש, 100 
ש"ח, מידות - 91 ס"מ 
גובה, 46 ס"מ עומק, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 שואב אבק לשטיחים 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 4 כלובים איכותיים 
לציפורים, 100 ש"ח, 

מחבורים + הפרדה,
054-8527470)10-13(_____________________________________________

 למסירה ספפה במצב 
טוב, נפתח ל- 2,

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 סטנד מחזיק מיקרופון 
מברזל להנחה על השולחן/

סטנדר איכותי, 150 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)10-11ח(054-3132330

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-2338658

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)10-11ח(058-4843223

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות בחל מ- 
_____________________________________________)10-11ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני, גודל 
80, 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקטים וסקטבורד, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה מ- 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, גמיש, מעולה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)10-11ח(70 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדשה, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט כף החיים, 10 כרכים, 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 054-8429020 י-ם

 שני תוכונים זכר ונקבה 
+ כלוב + אוכל + מאובזר, 

195 ש"ח, טל': 08-9493732, 
_____________________________________________)10-11ח(בשעות הערב

 ש"ס חתנים עוז והדר 
)מהדורה מורחבת(, חדשים 

בקרטון, 400 ש"ח, -054
_____________________________________________)10-11ח(8464909,

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 שטיח פרסי 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לכל הגילאים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8487627

 מזוודה גדולה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כינור חדש למתחילים, 
_____________________________________________)10-11ח(400 ש"ח, 054-8479280

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)10-11ח(19 ש"ח, 054-4783220

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(בירושלים, 054-8423405

 ספר הנהלת חשבונות סוג 
1 של דוד טל ודליה רז, ב- 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8452961

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 

קל בגודל 80*150, ב- 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7154392

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-3463482

 אופני הילוכים 26", 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-3177932

 ארגז סגור גדול לאופניים 
להתקנה על סבל, 125 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 למסירה גליונות של יתד 
שלנות משנת תשס"א-

_____________________________________________)10-11ח(תשס"ה ועוד, 050-4103869

 דלת 70 מעוצבת 
פרפקטליין + צוהר, מהאריזה, 

רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7687774/3

 פאקט כאמל רוסים, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(215 ש"ח, 054-8419714

 פאקט פרלמנט רוסי, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(230 ש"ח, 054-8419714

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)10-11ח(054-9784433

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים, במצב מצוין, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 054-8487627

 עץ ברוש - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8412903

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)10-11ח(052-5708636

 3X2 ,שטיח כחול, כחדש 
מ', 320 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 בובות חיות מבד/פרווה 
בגדלים שונים, 5-30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 כפכף אורטופדי, שחור, 
38, סוליה נשלפת לגבר/

לאישה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 סט כלים ל- 12 סועדים, 
חדש, 160 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 סט כלים ל- 6 סועדים, 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8458397

 פאה סינטטית, מצב טוב, 
קארה, 140 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 וילונות שיפון, גדלים 
שונים, מגוון צבעים, 35 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כל חלק, 054-8458397

 כריות נוי כחול, גודל, 
_____________________________________________)10-11ח(35X35 ס"מ, 054-8458397

 עשר בתי מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)10-11ח(052-2786557

 סט מתיבתא גדול, 115 
כרכים, 60 ש"ח לכרך,

_____________________________________________)10-11ח(052-7196035

 למסירה בחינם בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(קולר חם/קר, 052-7634247

 פאות סנטטיות יפהפיות 
בכל הצבעים, מחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7163334

 פאה סנטטית צבע חום, 
ארוכה מואד, חלקה, לארוע, 

לפורים, במחיר 400 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(חדשה, 052-7163334

 פאה סנטטית בלונדינית 
מאוד, חדשה, קארה, ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 052-7163334

 אופניים 26", 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 054-5385013

 פינות מתכת מוזהבות 
לספרים, חדשות, 4 ב- 10 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 050-4149474

 שקית גדולה מלאה 
בתחפושות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(פלאפון: 050-9089110

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(050-9089110

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)10-11ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-4831449

 למושבניקים, גשרים 
חזקים מעץ )20 מטר(, למעבר 

בתעלות בוץ, 380 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח()ליחידה 5 מ'(, 08-9926152

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 אופניים עם הילוכים, 190 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-5737813

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח. 
בית הטלה - 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, 15 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(03-9074725, 054-8412903

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)10-11ח(199 ש"ח, 052-7633316

 מיטת תינוק איכותית 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 טיולון "איזי בייבי" חדש 
לא היה בשימוש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8449165

 דרוש מיטת תינוק ומטרנה 
_____________________________________________)11-12ח(בירושלים, 054-8495526

 עגלת תינוק, 150 ש"ח, 
מצב מצוין, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 עגלת תינוק יד 2, מצב 
מעולה כמו חדש, 150 ש"ח 

בלבד בבני-ברק,
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 לול לתינוק, מצב טוב, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 סימילאק 400 גרם חלב 
_____________________________________________)11-12ח(נוכרי, 25 ש"ח, 050-4135002

 עגלה טיולון שנשכב פג, 
_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 050-4172197

 נייד סמסונג 3s + בטריה 
חדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 מעמד לפלאפון המתחבר 
לתריס המזגן ברכב, חדש 
בקופסה, 35 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(054-6969961

 פלאפון "סוני" דגם 
xperea-m4 כחדש + 
אחריות, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 052-7966786

 פלאפון טאצ' יאנו כשר, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 250 ש"ח, 053-3066383

 סים ב- 50 ש"ח בתוכנית 
ללא הגבלה, 15 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7167777

 LGK10 סמארטפון כשר 
2 סימים, חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-8561223

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-4831449

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2338658

 שמלה לנשים/נערות, 
38, אופנתית, ארוכה ומפואר 
לאירועים, חדשה ברוקט, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל זארה בז' קצר פור 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)11-12ח(058-4843223

 אקווריום ענק על מעמיד, 
500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 כרית ספה/שינה/נוי 
ענקית כולל ציפה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 דלת הזזה אלומיניום, 
שחור-זהב, ב- 90 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7645405

 פאה חדשה טבעית 
מעוצבת שטנית, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4131038

 עליונית תחרה זהב/שחור, 
חדשה, מס' 42, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4131038

 נעלי ספורט נשים ניו 
בלאנס 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-4131038

 ספרי קומיקס חדשים, 20 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7136052

 מטפחות מעוצבות, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7136052

 פראק בגיר חדש, גזרה 
טובה, מידה 38, 500 ש"ח, 

לחתנים, מציאה,
_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות, לביכ"נ וכו', 
1.65X0.85, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336 בב"ב

 גלגליות שמתלבשות על 
כל נעל, מצב מצוין, 25 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בבני-ברק, 052-7600336

 אופני הרים 21 הילוכים, 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח. אלי, 052-4262221

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 150 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח, 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4906526

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(בירושלים, 054-8423405

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)11-12ח(200 ש"ח, 052-3463482

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, 050-6256846

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)11-12ח(19 ש"ח, 054-4783220

 בהזדמנות אופני פעלולים, 
450 ש"ח, גמיש, פלאפון, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7681904

 אופניים 26", 300 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-5385013

 אופניים במצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד כולל הילוכים, בבני-

_____________________________________________)11-12ח(ברק, 052-5737813

 מזוודה טובה, 4 גלגלים 
גדולה, 100 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגלוון נגד חלודה, 

עבה וחזק, 270 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 HD סרטי טבע 
מפוקחים, 15-20 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7603864

 סרטי ילדים איכותים 
ומחכימים, 15-20 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7603865

 פאה סינטטית בלונדינית 
מאוד, חדשה, קארה, ב- 250 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, בלבד, 052-71693334

 סגירה אלקטרונית )דגם 
חדש( עם מסך, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(פלא', 058-3208315

 תוכן אוסטרלי + כלוב + 
אוכל + כלוב הטלה - 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח. אלי, 053-4255062

  2 שטיחים כל אחד, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות,
_____________________________________________)11-12ח(050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4177726

 תיבת דואר צבע חום, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח. י-ם, 054-2633790

 מזוודה גדולה, צבע שחור 
במצב מצויין, 100 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2633790

 אופני BMX מס' 20, 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 אופני ראלי פעלולים, 20 
אינץ', 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-8499865

 אופני הילוכים 24-26 
אינצ', 100 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 
באלעד, )לב"ב וירושלים - 40 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח(, 050-4177726

 שמן הפלאים לעור הפנים, 
85 ש"ח במקום, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3274646

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלנים וזמינים, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)11-12ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(02-5387422

 שמלה תחרה אפרסק, 
מידה 46 כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8460621

 נברשת קריסטל יפהפיה, 
_____________________________________________)11-12ח(300 ש"ח, 054-8438824

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים כחדשים בהזדמנות, 

120 ש"ח )במצב ומחיר 
_____________________________________________)11-12ח(מעולה(, 052-8833975

 אופני הרים לנערים, מידה 
24" במצב מצויין, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-9340317

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)11-12ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)11-12ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)11-12ח(052-3805386

 אופניים להורדה משקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2338658

 סורג בטן בצורת חבית, 
מתאים לחלון גדול לחדר, 

מגלוון נגד חלודה, עבה וחזק, 
280 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 זוג קלטות שירי סוכות 
"והיית אך שמח" במארז, 

חדשות לגמרי, 14 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)09-10ח(בב"ב, 052-7600336

 אופני BMX מספר 20 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 2 תוכים + כלוב, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7154392

 אופניים 26, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(טל': 054-5385013

 סורג לחלון חדש עם בטן 
1X1 מ' - 400 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-8484544

 סט מתיבתא גדול חדש 
115 כרכים, 60 ש"ח לכרכך, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7196035

 אופני הרים מידה "24 
במצב מצויין - 280 ש"ח + 

אופניים לילדים לגיל 3 - 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, פלאפון: 050-9340317

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, גם 
930 ב- 190 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ח(052-7966786

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצף, 160 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים 
_____________________________________________)09-10ח(ב-120 ש"ח, 050-4145023

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 משחק שולחן 
כדורגל חדש ואיכותי, חב' 

DIADORA, ב- 420 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7366764

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, לא עובד, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מכונות ממתקים של 
שקל, 250-300 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מחזיק כוסות מנחושת, 
_____________________________________________)09-10ח(25 ש"ח, 053-3145019

 פדאל אקו של דן אלקטרו 
FAB אפקט לגיטרה לשירה, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 053-3145019

 אופניים כל המידות ב- 80 
_____________________________________________)09-10ח(במצב טוב, 052-7145348
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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(_____________________________________________

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 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(

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)06-11(מיידי! 073-2271471

 מחפשת הכנסה מכובדת 
מהבית? מכירת מוצרי פוראוור 

בגישה מבוססת ויציבה!!! 
_____________________________________________)06-13ל(לרציניות! 052-7607181

 מטפלת לתקופה של 
3 חודשים ותנאים טובים 

למתאימה. נחמה,
_____________________________________________)07-10ל(054-8464616

 לישיבה בת"א דרוש עובד 
מטבח + נקיון, פרטים:

050-4145684)09-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש מלגזן + עבודות 
_____________________________________________)10-13(מחסן בב"ב, 03-5709972

 "לנקי 10" בבני-בק, דרוש 
נהג עם רשיון ג'/רשיון עד 

4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251290)08-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________ 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

 למנהלי ת"תים/ בחורים, 
שיטה מנוסה לגיוס כספים 

_____________________________________________)08-11(בפורים. 0722125956

 לגן בר"ג ליד מרום נווה, 
דרושה סייעת לגן וצהרון, 

משרה מלאה, אפשר אחרי 
_____________________________________________)09-12(פסח, 052-2801555

 למוסד חינוכי לבנות 
בב"ב, דרוש איש תחזוקה + 

ידע בחשמל, לפרטים:
_____________________________________________)09-10ל(054-8443453

 לעבודה כללית במחסן 
מזון וכלים חד-פעמיים 
בר"ג )גבול ב"ב(, דרוש 

בחור לעבודה +רשיון 
נהיגה רגיל,עבודה קבועה
beny631@gmail.com

052-6364614)09-10(_____________________________________________

 לרשת גני ילדים 
- סייעת לגן ילדים 

בגבעתיים למשרה מלאה 
או למשרת צהרון, שכר 
_____________________________________________)09-12(מעולה, 052-3838484

 התפנו מס' מקומות 
לכולל להוראה ביהוד 

לאברכים מצויינים!
050-4182971)09-12(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת, מנהלת חשבונות, 

קורות חיים ל-
   gasnercpa@gmail.com

טל': 077-4316572,
_____________________________________________)09-10ל(פקס: 077-5316573

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוס ומיניבוסים, 
תנאים טובים,
050-4030501)09-12(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

גילאי 2-3

מדריכת צהרון
לחצי משרה

תנאים טובים

דרושה גננת
לחצי משרה 

 לחברה מובילה בארץ 
במענה טלפוני, דרושים/

ות נציגי/ות שירות 
לקוחות, למוקד שיחות 

נכנסות בפ"ת, משמרות 
גמישות! 077-9555555, 

_____________________________________________)09-12(הילה

 לקראת פורים - דרושים 
לאיסוף תרומות למטרות 

מצווה, שכר גבוה! הכנסה 
_____________________________________________)09-12(בטוחה! 052-7505847

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-18/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-18/17(         052-6732122_____________________________________________

 לגן במרכז תל אביב, 
דרושה סייעת, שעות 

גמישות, תנאים טובים,
)09-12(           0544-704811_____________________________________________

 דרושה עובדת משמרת 
בוקר במשרה מלאה חרוצה 

ונמרצת עם כושר ארגון, ניהול 
ושרות לקוחות, לפרטים: 

053-5251290)10-13(_____________________________________________

 למספרת אריאל 
ברחובות, דרוש ספר! עם נסיון 

במגזר חרדי/דתי,
052-7811338)10-11(_____________________________________________

 דרושה סייעת/גננת 
בהדר גנים פ"ת, גילאי 
2-3, מ- 7:30-16:00, 
תנאים טובים, מיידי, 

050-3904445)10-11(_____________________________________________

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 

8.00-16.00 ולצהרון -14.30
16.00, תנאים מעולים, 

052-7648776)10-11(_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, 
שכר שעתי גבוה + 

בונוסים. אין צורך בנסיון 
קודם!!! 

הדרכה והכשרה ע"ח 
החברה!!! 

א'-ה' 09:00-15:00 מייל:
neomi@vidiomit.com

טל': 050-7779764
_____________________________________________)10-13(פקס: 077-4703237

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפונית לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק,
050-6964424)10-13(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר ב"ב, דרושה 
רו"ח לצורך ליווי ביקורות 

משרד החינוך בתחום עובדי 
הוראה, נסיון חובה, תנאים 

טובים למתאימות, קו"ח 
_____________________________________________)10-11(לפקס: 03-6183345

 לפיצוחיה בב"ב, דרוש 
עובד רציני ואחראי לשעות 

_____________________________________________)10-13(גמישות, 052-4036430

 מטפלת למעון משרה 
חלקית/מלאה פ"ת/גבעת 

שמואל, עד 13:30 ועד 17:00, 
תנאים טובים למתאימה, 

054-8461589)10-13(_____________________________________________

 עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ + נסיון, 

תנאים טובים,
,052-7121858
_____________________________________________)10-13ל(052-4003742

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 

8.00-16.00 ולצהרון -14.30
16.00, תנאים מעולים, 

052-7648776)10-11(_____________________________________________ דרושים

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ למשרד חרדי בתחום 
המשכנתאות פקיד/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה מול לקוחות 

חדשים וקיימים, שעות 
גמישות, 7,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 למשרד ממשלתי 
בירושלים מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, א-ה עד 15:30, 
5,500 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 לראש ישיבה חשוב 
באיזור בני ברק עוזר אישי, 

שעות גמישות, שכר הולם. 
____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 איש אחזקה מבקש 
פרנסה מבתים, לבתי מדרש, 

בתי כנסיות, ישיבות ומשרדים, 
או נהג חצי משרה

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מזכ"ל עמותה של רב, 
אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, מרכב"ה, 

מס"ב, כספים ותרומות 12 
_____________________________________________)10-11ח(שנים, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר 
שניה, נסיון בניהול בעסקים 

ובעמותות, במשרה בכירה!!! 
_____________________________________________)10-11ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי + אנגלית 
ומחשב, מעוניין בעבודה בשכר 

גבוה בלבד, אפשרי מהבית! 
_____________________________________________)10-11ח(050-4160390

 בחור בגיל 23 עם 
רשיון נהיגה B בתוקף מעל 

לשנתיים, מחפש עבודה באזור 
_____________________________________________)10-11ח(המרכז. מיכאל, 058-7528855

 מעונין לעבוד כל יום 3-4 
שעות בירושלים בכל תחום, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3188973

 מעוניין לעבוד פעמים 
בשבעו בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)10-11ח(מעניינת, 052-7163334

 למשרד מהנדסים בר"ג 
דרוש/ה מנה"ח סוג 3 עם נסיון 
לעבודה מיידית 052-3313122 

itzhak@ :יצחק קו"ח למייל
shahamm.co.il)10-13(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת, דרושים 
עובדים למגוון משרות, 
לילה ויום. לא נדרשת 

הכשרה מוקדמת
050-3663002)11-14(_____________________________________________

ם י ק ס ע ל ם  י ת ו ר י ש ל  ו ל כ מ
לפרטים: אסנת 03-5382335

לחברת קייטרינג מובילה דרוש/ה
לחברת הייטק גדולה בפ"ת
אחראי/ת קפיטריות
סידור מטבחים, קבלת סחורה ועוד.
משרה מלאה מ-06:00 עד 15:00

תנאים טובים !!!

בחורים
ישיבתיים

מייִדי באופן
חִדשים) 3 (שֹליחות

14.00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

053-2707727

למוקד מתן מידע של חברת פרטנר באלעד

דרושות נציגות
שיחות נכנסות בלבד

משמרות גמישות
אווירה צעירה ונעימה

לפרטים:

 לתות קידס בגדי ילדים, 
דרושות עובדות לחופשת 

_____________________________________________)11-12(הפסח, 054-7694963

 אישה מסורה לעבודות 
בית קלות באזור קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12(לפרטים: 053-3129947

 חברת ביטוח מובילה 
בקרבת ב"ב מכשירה 

צוות נשים חרדיות 
לביטוחי שיניים, 

שיחות נכנסות ללא 
מכירות, שכר גבוה 
+ תנאים והטבות, 

חופשה בחוה"מ, ידע 
במחשב חובה! לפרטים 

"בראשית"
073-25-90-300)11-11(_____________________________________________

 מנהלות תיקי לקלוחות 
במרכז נפרד למהדרין 

לנשים בבני-ברק, עבודה 
במשרת אם, שכר + 
תנאים מעולים, ידע 

בסיסי במחשב חובה! 
לפרטים "בראשית"

073-25-90-300)11-11(_____________________________________________

 למשרד יחסי ציבור, 
דרושות מנהלות בעלות 

ניסיון - חובה, עוזר אישי ונהג 
צעיר אחרי צבא וסוכנים 

עדיפות לבעלי נסיון חובה, 
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)11-15(_____________________________________________

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים, דרוש איש 

מכירות, שכר 6,000 
ש"ח + בונוסים גבוהים, 

072-3902280
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)11-14(פקס: 074-7174070

 דרוש סוכן נדל"ן 
למשרד תיווך בב"ב 

במיידי + רשיון תיווך, 
03-5702323)11-11(_____________________________________________

 דרושה מנהלת משמרת 
ברמת-גן, נסיון חובה,

8:30-15:30, קו"ח:
adi31@rightscenter.co.il

_____________________________________________)11-12(טל': 050-2436777

 למרכז עלה בב"ב, מורות 
לשיעורי פנאי ורכזת התנדבות 

לשעות אחה"צ,
052-2095409)11-12(_____________________________________________

 לנקיון בתים בירושלים, 
בחורי"ש אחראים וחרוצים, 

שכר יפה למתאימים,
_____________________________________________)11-14ל(054-8538959

 משגיח מטפל למבוגר יום 
שלם, 20 ש"ח לשעה, לילה 
_____________________________________________)11-12ל(200 ש"ח, 052-5180770, 

 לחברה בפ"ת, מנהלת 
חשבונות למילוי מקום, קו"ח 
morbog@014.net.il :11-11(למייל(_____________________________________________

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)11-14(פרטים: 053-3144553

 דרושה סייעת חרוצה 
וזריזה לגן בתל-אביב, תנאים 

_____________________________________________)11-14ל(טובים, טל': 052-7120369

 למשרד רו"ח במגדלי 
שקל - ב"ב, מנהח"ש + נסיון 
בהנהח"ש ובמשכורות. פקס: 

03-6774781
shr7240@gmail.com)11-12ל(_____________________________________________

 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 למשכורות של 10-15 

אלף בחודש(. *אפשרויות 
קידום. בא תצטרף להצלחה, 

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)11-12(טלפון: 072-3902280

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות מטפלות לקבוצת 

תינוקות/פעוטות לחצי יום/יום 
מלא, תנאים נוחים,

050-7884864)11-14(_____________________________________________

 מזכירה לאולם אירועים 
בב"ב, עבודה במשמרות, 

עדיפות לנסיון, קו"ח:
office@keterharimon.co.il)11-14(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת בין 

השעות 14:00/14:30-17:00, 
תנאים מצויינים,
052-7177524)11-14(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

072-22-222-62

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

■ לחברה פיננסית במרכז 
תל אביב, דרושה מנהלת 

חשבון למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________לפקס: 03-9205309        )11-10(

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)11-12ח(משרד החינוך, 052-7633316

 מדביר בעל רשיון מוסמך 
ונסיון, מעונין בהצעות 

_____________________________________________)11-12ח(מתאימות, 052-3463482

 קלדנית מחפשת עבודה, 
עימוד, עיצוב גרפי ועריכה, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8414669

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, משרה 
_____________________________________________)11-12ח(בכירה! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכ4ר 
גבוה, אפשרי מהבית,

_____________________________________________)11-12ח(050-4160390

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-5343924

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)09-10ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, מידה 38, 

ב- 320 ש"ח, 02-6522251, 
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(02-5387422

 צמיד טניס כסף טהור, 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח, 052-7157077

 תחפושות לילדים איש 
חלל + צב נינגה, גיל 7-10, 

ב- 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(052-7157077

 נעלי קדס חדשות שחורות 
לנשים/נערות, מידה 40, 90 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7157077

 פאקט/מלברו לייט רוסי, 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 230 ש"ח, 052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון 
)הסוג הטוב(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7142640

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)09-10ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831494

 שמלה למחותנת )מחנות 
רצי( מידה 48, כמעט חדש 

בב"ב, 500 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 קורקינט במצב טוב לילד 
במחיר מציאה, 30 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8471038

 אופני כושר במצב מעולה, 
ב- 280 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)09-10ח()בי-ם(, 054-8474221

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 משקולת יד, 9 ק"ג 
כחדשה, 118 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4149474

 גמרות במחיר מוזל 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח כ"א, 050-4131038

 פאה טבעית חדש 
מעוצבת, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131538

 פאה לתלמידה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תחפושות לפורים 
כחדשים, 50 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, 15 יחידות בחבילה, 

_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח, 053-3155415

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר רק - 80 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-4514210

 תיק לטלית ותפילין 
קטיפה + ניילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(בירושלים, 054-8446370

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-6651365

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת אראיי האיכותית ללא 

משקוף, 250 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)09-10ח(054-3132330

 פטיפון cec לא עובד, 80 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 אקווריום צנצת עגול, 35 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן - האמבקר, 300 כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 פדאל דיסטורשיין של 
B055 אפקט לגיטרה, 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019



הליכה

 מן 
משקה

חבר

את 
בארמית

אימפולס

חידת קוד

עץ, מוזכר 3 
פעמים בתנ״ך

אבל

פנאי

 נחל 
בארץ

בוסתנים

יצירה של 
מומחה

מדינת 
הסושי 
ופריחת 
הדובדבן

טיפ
כיסוי 
חגיגי 
לשולחן

מידה 
מקראית 
לנוזלים

מאכל 
נוזלי 

ומפנק 
לחורף

בהמה 
טיבטית

תבלין 
ריחני

חשוב, 
מיוחד 
ומכובד

כל 
השבוע 
מחכים 
ליום זה

חיבה 
עזה

נחו 
במסעם

נגמר

מדינת 
האינקה

מאור 
נעים ורך

בתוכו

ניצוץ

 הובי לשעות 
הפנאי

מן התווים

תחושה 
נעימה 

בחך

יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן
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