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הקיץ בפתח – 
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תפתחו ארנקים: 
הנסיעה במונית 

מתייקרת 
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בס"ד יום רביעי כ"ד באדר תשע"ז  22/3/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ"ג באדר תשע"ז 21/3/17

דולר ארה"ב « 3.6140
אירו « 3.9068
לירה שטרלינג « 4.5062
יין יפני « 3.2098
פרנק שוויצרי « 3.6306

הוסר החשש 
ממחסור: מיץ 
הענבים יימכר 

בזול / עמוד 3

(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
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בחודש שעבר פרסמה הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה דו"ח, לפיו חלה ירידה של 
כי  מתברר  כעת   ● הדירות  במחירי   1.2%
הנתונים היו שגויים - מאחר ובמדד נכללו 
מטרה',  ו'מחיר  למשתכן'  'מחיר  דירות  גם 
שאינן נמכרות בשוק החופשי ומחירן נמוך 
בעשרות אחוזים ● יו"ר המועצה לכלכלה: 
"יש פער בין המספרים שמדווחים לבין מה 

שהציבור מבין"  / עמ' 2
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כישלון: מחירי הדירות 
עולים שוב

שב ואל תעשה

 שוקי סלומון
בעלי 'סלומון נכסים והשקעות'

לחשב מסלול מחדש

ניסים עזרא
מהנדס, אל"מ במיל.
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בחודש שעבר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דו"ח, לפיו חלה ירידה של 1.2% במחירי הדירות ● חודש אחרי, 
מתברר כי הנתונים היו שגויים - מאחר ובמדד נכללו גם דירות 'מחיר למשתכן' ו'מחיר מטרה', שאינן נמכרות בשוק 

החופשי ומחירן נמוך בעשרות אחוזים ● יו"ר המועצה לכלכלה: "יש פער בין המספרים שמדווחים לבין מה שהציבור 
מבין מהמספרים האלה"

כישלון: מחירי הדירות עולים שוב

כחלון. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הכי  השוק  זהו  נכון?  בישראל,  הנדל"ן  על  הכל  יודעים  כבר  אתם 
מעניין, ונדמה שלא רק המתעסקים בתחום הם 'מבינים', אלא כל אחד 
ובכל בית יש את זה שיודע, מנבא וממש מרגיש בקיא בכל תורות ורזי 

הנדל"ן. 
יעלו,  רק  המחירים  נוראי,  מחסור  יש  שכיום  הרווחת  הדעה  את  יש 
עולה  תמיד  שנדל"ן  אומרים  ההורים  ואפילו  אסון,  היא  הממשלה 
העיקר  בפריפריה,  קטן  משהו  אפילו  דירה.  ולקנות  להזדרז  ולוחצים 
שיהיה. ואם במקרה אתם כבר בעלי נכס ומחפשים השקעה, אתם בטח 
מכובדת.  ופנסיה  מהירה  להתעשרות  הזדמנות  היום  של  בשוק  רואים 
מצד שני יש את הטיפוסים הפסימיים שכבר שנים לא קונים שום נכס 
נדל"ני כי אוטוטו המחירים הולכים לרדת וכולם יאכלו את הכובע וכל 

מי שקנה יפסיד.
לא  המחירים  אחד  מצד  מוחלטת,  וודאות  אי  תקופת  היא  התקופה 
של  הבסיס  בדירות  ובעיקר  הערים  ברוב  ירידה  של  סימן  שום  עושים 
2-4 חדרים, מאידך מרגישים שינוי בביקוש, הקונים לא ממהרים לשלם 
כל מחיר. מה שבעבר היה נחטף, עכשיו עומד ומחכה, הממשלה מנסה 
בכל כוחה להוריד את המחיר או לפחות לנסות לעצור אותו כבר תקופה 
הגזירה של  באה  כעת  גזירה חדשה.  מנסים  מה  זמן  כל  כאשר  ארוכה, 
לפחות  למדר  היחידה שנראה שהחלה  לשכירות,  דירה שלישית  מיסוי 

משקיעים משוק הנדל"ן.
האם  גדולה,  בדילמה  עצמו  את  מוצא  עכשיו  דרכים  שבצומת  מי 
להמשיך לחכות או לקחת מה שיש. החודשים הקרובים הינם חודשים 
קריטיים לשוק הנדל"ן, האם ימשיך לשגשג ולעלות והמחירים ימשיכו 

לשבור שיאים או שנראה בלימת ואף ירידת מחירים.
בסבלנות  להמתין  המתנבאים,  לאלו  וגם  למומחים  גם  מציע  הייתי 
הם  ספקולציות  יגידו.  הקרובים  והחודשים   - יהיה  מה  לראות  ולחכות 
המחפשים  לאלה  בימינו.  נבואה  ניתנה  למי  יודעים  וכולנו  נבואה  חצי 
דירה למגורים או משפרי דיור אין הרבה ברירה, הם כבר חיכו, לכן אם 
יש משהו טוב כדאי לקנות גם בתקופה של אי וודאות כמו היום, ולאלו 

המשקיעים בנדל"ן - עד שקצת יתבהר, לפעמים שב ואל תעשה עדיף.

שנים  נמשכת  למגורים,  הדירות  במחירי  הוודאות  אי 
וגם  צעיר  זוג  הדיור.  מחירי  לעליית  היא  ומקבילה  רבות 
משפרי דיור, חייבים לחשב כמעט כל יום "מסלול מחדש", 
במטרה לתכנן את צעדיהם הקרובים הבאים, נוכח מציאות 

משתנה תכופות, שהיא גם רבת מהפכות. 
הבניה למגורים מושפעת מכמה "ווקטורים רב ממדיים", 
גם נוגדים, אלו המטלטלים את "עגלת הבניה", כבר שנים 
הקרקעות,  ברוב  המדינה, ששלטה  כשנה,  לפני  עד  רבות. 
למנוע  מנת  על  הדרגתי,  באופן  לבניה  אדמות  "שחררה" 
אגירתם על ידי "כרישי נדל"ן", הביאה במו ידיה לעליית 
מחירי הקרקע לבניה, עד כדי מחצית מעלות הכוללת של 

הפרויקט.
צמצום ההיצע גרם לתחרות קשה בין היזמים ובין קבלני 
ישראל  מקרקעי  במנהל  ושחיתויות  לחצים  יצר  הביצוע, 
וברשויות המקומיות, צימק את מעגל היזמים המקורבים, 
אלו ששלטו בשוק והעלו את מחירי הקרקעות גם בספסור 
קרקעות ששינו ייעודם בדרכים "מקוצרות", והפכו לזמינות 

לבניה, רק ב"קיצורי דרך".
"עגלו  קבלני הביצוע שהתחרו על מכרזים מצומצמים, 
פינות", בניהול ואף בבטיחות, ומספר מקרי פשיטות רגל 
מנופים,  לקריסת  מרפסות,  לנפילת  מקבילה  בעליה  נמצא 

ולמספר הולך וגדל של פועלי בניה הרוגים.  
בניה  חברות  הכנסת  וחוסמים  חסמו  הקבלנים,  ארגוני 
בהיצע  מדרגה"  ל"קפיצת  להביא  שיכולות  בינלאומיות, 
הדירות, ואפשרו רק כיום טפטוף של "ידיים עובדות" מסין, 
חדשות  משתנה  העירונית,  ההתחדשות  בתחום  הרגולציה 
לבקרים על ידי המדינה באמצעות משרד האוצר, לו עימות 
מתפתח עם הרשויות המקומיות, המתעוררות למציאות בה 
ידיהן כבולות בהעלאת  נטל התשתיות מוטל עליהן, ברם 

מיסים.
ומייגע,  ארוך  בניה,  היתר  וקבלת  ייעוד  שינוי  תהליך 
תהליכי  את  לקצר  החלום  את  מימשה  לא  הוד"ל  הקמת 
הרישוי. בניית תשתיות תחבורה, באמצעות כביש 6 וכבישי 

וקיצרו  ארצית,  ברמה  הדירות  היצע  לפיזור  סייעו  רוחב, 
הנמצאות  לערים  ביצוע,  קבלני  הגעת  את  משמעותית, 
הפריפריה  בערי  מחירים  עליית  מסמנים  ברם  לאורכו, 
המרכז,  באזורי  הדיור  מחירי  לעליית  במקביל  מ"אמש", 
ומעבר  מחד,  מהפריפריה  ביצוע"  קבלני  "בריחת  בגלל 

יזמים מהמרכז לפריפריה מאידך.
ולא  נדרשת,  תשואה  מביאות  שאינן  להשכרה,  דירות 
בפתרון  ממשי  חלק  אינם  הישראלית,  למנטליות  עונות 
במסגרת  ערים,  ממרכזי  צה"ל  מחנות  פינוי  הדיור.  בעיית 
שיווק מחנות ובתוכנית שוה"ם, משחררת קרקעות לבניה, 
ברם רשויות מקומיות כגון פתח תקווה, במקרה של פינוי 
ובניה  הקרקע  קבלת  את  מתנות  "סירקין",  ממחנה  חלק 
מסיבית של מגורים, בקבלת תקציבי פיתוח ובניה למרכיבי 
במהרה  הופך  לא  המתפנה  שהפוטנציאל  כך  הציבור. 

לשכונות מגורים שוקקות.
ומשפחות  נטל קשה מנשוא,  להיות  הופך  לדירה  מחיר 
רבות כורעות תחת עומס המשכנתא ה"רב דורי". הבנקים 
חוששים מבועת נדל"ן גואה ועולה. כל הנ"ל גורם לנסיקת 
צעירים  לבריחת  גם  גדולה,  וודאות  לאי  הדיור,  מחירי 

לחו"ל. 
בו  למשתכן,  דיור  פרויקט  הוא  התהליכים,  לכל  משיק 
בכמות  קרקעות  שחררה  הקלפים",  את  "טרפה  המדינה 
גדולה יחסית בכל הארץ, תוך לחץ על היזמים והקבלנים, 
להתמודד על מחיר דירה מושלמת, ולא רק על מחיר קרקע, 

בתוך לוח זמנים מוגדר.
"שחרור  במסגרת  הפעילות  שנפח  ככל  דעתי,  לעניות 
"מחיר  לזכאי  קרקעות  של  שנים,  וארוך  יציב  מסיבי", 
למשתכן", תוך פעילות מקבילה של משפרי דיור, יחד עם 
עירונית,  התחדשות  במסגרת  ערים  במרכזי  דירות  תוספת 
מחירי הדיור יתייצבו, גם יהיו בתוך עשור רצוף ויציב גם 

פוליטית, במגמת ירידה.
למימוש  בדרך  מחדש"  מסלול  "נחשב  יום  וכל  אז  עד 

החלום המתרחק של דירה לכל משפחה.

שב ואל תעשה

 שוקי סלומון
בעלי 'סלומון נכסים והשקעות'

לחשב מסלול מחדש

ניסים עזרא
מהנדס

הכותב לשעבר ראש מינהלת פינוי הקריה, מפקד הבינוי בצה"ל בדרגת אלוף משנה מיל.

הדיור  מחירי  לפיהם  הפרסומים  לאחר 
עשור,  מזה  משמעותית  ירידה  רשמו 
הדיור של הלשכה המרכזית  מדד מחירי 
לסטטיסטיקה מגלה כי אלו דווקא עלו ב-0.5% 
לא  ואם  האחרונים.  דצמבר-ינואר  בחודשים 
שהוכרזה  הירידה  את  עדכנו  בלמ"ס  בכך,  די 
אינה  הירידה  העדכון,  פי  ועל  שעבר,  בחודש 
על 0.5% בלבד. הסיבה  על 1.2% אלא  עומדת 
הנמכרות  דירות  הסרת  הוא  בנתונים  לשינוי 
במחיר למשכן ומחיר מטרה שאינן חלק מהשוק 
על  משפיעים  לא  מחיריהן  ולפיכך  החופשי 

השוק הכללי. 
בחודשים  שנתית  בהשוואה  הכל,  סך 
בשנה  המקבילה  לתקופה  ביחס  דצמבר-ינואר 
פחות  בלא  עלו  הדיור  מחירי  כי  עולה  שעברה, 
נרשמה  קלה  התמתנות  זאת,  עם  מ-6.3%. 
בנק  החולפת.  בהיקף העסקאות שבוצעו בשנה 
הנתונים  "לפי  כי  שעבר  בשבוע  פרסם  ישראל 
על סך העסקאות, היקף הפעילות בשוק ממשיך 
סך  עמד   2016 של  השנייה  במחצית  להתמתן. 
לעומת  בלבד,  כ-7,300  על  הממוצע  העסקאות 
שעסקאות  והחלק  הראשונה,  במחצית   8,300
המשקיעים מהוות בסך העסקאות ממשיך להיות 

נמוך ועומד על כ-20%".
המתוקנים  לנתונים  שהוביל  בלמ"ס  השינוי 
הלאומית  המועצה  ראש  מצד  ביקורת  גרר 
כלי  עם  ששוחח  שמחון,  אבי  פרופ’  לכלכלה, 
תקשורת ואמר כי "היה צריך להתחשב בדירות 

ולתת  אותן  לסמן  לא  למשתכן,  מחיר  של 
שלהן  מהמשקל  נמוך  יותר  הרבה  משקל  להן 
רצונות  אין  כמובן  ללמ"ס  בפועל.  בעסקאות 
באמת  זה  פוליטית,  או  ציבורית  דברים  לכוון 
אני  אבל  פוליטיות,  כוונות  שנעדר  מקצועי  גוף 
חושב שיש פער בין המספרים שמדווחים לבין 
מה שהציבור מבין מהמספרים האלה. היה צריך 
לתת לדירות מחיר למשתכן את המשקל האמיתי 
היה  שהמינימום  חושב  אני  למעשה,  שלהן. 

לפרסם את שני המספרים".
ירידה  על  הלמ"ס  לפרסום  במקביל  כזכור, 
איגוד  של  מדד  התפרסם  הדירות,  במחירי 
של  עלייה  נצפתה  כי  נטען  פי  שעל  השמאים 
האחרון  הרבעון  במהלך  הדיור  במחירי   1.7%
הלמ"ס  לנתוני  בניגוד  כאמור  זאת   ,2016 של 
שבשבוע שעבר התגלו כמוטעים. בדו"ח לשכת 
השמאים הוסבר כי הירידה במחירים היא מחמת 
שהתברר  מה  למשתכן,  מחיר  דירות  שקלול 
זה לא מנע ממשרד האוצר  גם  בסוף כנכון, אך 
מצג  את  שטשטשו  השמאים  לשכת  את  לתקוף 

'ההישגים' שניסו להראות באוצר.
שמאי  לשכת  יו"ר  שיגר  הסערה,  לאחר 
דנוס מכתב לראש הממשלה,  המקרקעין, אוהד 
ובו  כחלון,  משה  האוצר,  ולשר  נתניהו,  בנימין 
דרש מהם להורות לסטטיסטיקן הלאומי לחדול 
ולא  תפקידו,  מתחומי  חורגת  פעולה  "מכל 
הסתה  דברי  משום  בהם  שיש  מכתבים  לפרסם 
כנגדו וכנגד ציבור השמאים". במכתבו טען דנוס 

כי מופעלת עליו מאז פרסום דו"ח מחירי הדיור 
לו  שגורמת  לחצים  מסכת  השמאים  לשכת  של 

ל"חשש ממשי מפגיעה אישית ופיזית".
דנוס הוסיף כי הוא היה מצפה מגוף, שהודיע 
נתוני מלאי הדירות הבלתי  שיפסיק לפרסם את 

שגויים  היו  בנושא  שפרסומיו  מאחר  מכורות, 

מזה זמן לא ידוע, שינקוט משנה זהירות כשהוא 

'הטעיה'  'בלבול',  כמו  בביטויים  עושה שימוש 

ו'נזק ציבורי' כלפי אחרים.

 כ"ד באדר תשע"ז 222/3/17
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הציבור מחזיק 306 מיליארד שקל
במדינה,  האפסית  הריבית  בעקבות 
הסכום שנמצא כיום ברשות הציבור הוא 
'מבט  מדו"ח  עולה  כך  שקלים,  מיליארד   306
למידע  החטיבה  של   2016 לשנת  סטטיסטי' 
הציבור,  נכסי  ישראל.  בבנק  ולסטטיסטיקה 
שקל,  טריליון  בכ-3.4   2016 שנת  לסוף  נכון 
והן  ישיר  באופן  מחזיק  שהציבור  נכסים  הן 
הגופים  באמצעות  המוחזקים  מנוהלים  נכסים 
הפנסיה  קרנות  ההשקעות,  )בתי  המוסדיים 
וחברות הביטוח(, גידול של 3.6% מהזמן הזה 
מהתיק  המהווה 9%  והעו"ש  המזומן  אשתקד. 
עלה ב-51 מיליארד שקל והפיקדונות, המהווים 
 .)5%( שקל  מיליארד  ב-41  עלו  מהתיק,   26%
בשני האמצעים יחד מחזיק הציבור 1.2 טריליון 
שקל, סכום המהווה כ-35% מסך נכסי הציבור.

סופית: ישיבות פטורות מארנונה
בשבוע  עברה  כנסת  חברי   40 של  ברוב 
שעבר הצעת החוק למתן פטור מארנונה 
ש"ס  סיעת  יו"ר  שיזם  ולישיבות,  מדרש  לבתי 
החוק  הצעת  מטרת  צור.  בן  יואב  ח"כ  בכנסת 
להבהיר כי אין מקום להחריג את הישיבות ובתי 
בתי  על  החל  הפטור  מסעיף  לסוגיהם  המדרש 
ישיבות  שדין  וברור  חד  באופן  ולקבוע  כנסת, 
ובתי מדרש לעניין הפטור מארנונה זהה לפטור 
משמש  שהמקום  שעה  כנסת,  לבתי  שניתן 
פעילות  בו  ואין  לתפילה  או  תורה  ללימוד 

עסקית.

ציוץ בשווי מאות מיליונים
של  הטוויטר  בחשבון  ציוץ  בעקבות 
מניית  ירדה  טראמפ,  ארה"ב  נשיא 
בחודשיים  ב-33.3%  'אופקו'  התרופות  חברת 
יום  בסיום  שעבר,  בשבוע  אך  האחרונים, 
במפתיע  המניה  עלתה  סטריט,  בוול  המסחר 
שכיסתה  רק  שלא  משמעותית  עליה  ב-216%, 
אחוזים  ב-182.7  עלתה  גם  אלא  ההפסד,  את 
נוספים. לפני כשבועיים, דיווחה אופקו כי שנת 
זהות לשנה שעברה,  2016 הסתיימה בהכנסות 
מיליון   13 של  הפסד  עם  דולר,  מיליון   276
השנה  בתחילת  התרסקה  אופקו  חברת  דולר. 
ב-19% לאחר כישלון בניסוי שלב 3 של פיתוח 
תרופת ה-hGH-CTP, שהיא התרופה השנייה 
המיועדת  הריאלדי,  אחרי  לחברה  בחשיבותה 

לטיפול באי-ספיקת כליות כרוני.

הממשלה אישרה: מנכ"ל חדש לחינוך
בשבוע  שהתקיימה  הממשלה  בישיבת 
את  הממשלה  אישרה  )חמישי(,  שעבר 
מנכ"ל  לתפקיד  אבואב  שמואל  מר  של  מינויו 
משרד החינוך. אבואב יחליף את גב' מיכל כהן, 
האחרונות  השנים  בארבע  בתפקידה  שכיהנה 
שמואל  תפקידה.  סיום  על  הודיעה  ולאחרונה 
יו"ר  בתפקיד  האחרונות  בשנים  כיהן  אבואב 
קרן נאור )קרן חברתית-אזרחית(, אשר מפעילה 
בדגש  ומגוונים,  רבים  חברתיים  פרויקטים 
עמוק על תחומי המאבק בקטל בדרכים, שיפור 
בסיכון  והנוער  הילדים  אוכלוסיית  של  מצבה 
בישראל, וכן בליווי ובתמיכה לעיירות הפיתוח 
מנכ"ל  בתפקיד  כיהן  גם  אבואב  והפריפריה. 
משרד החינוך )בשנים 2006-2007( וליווה את 
מלחמת  לאחר  בצפון  החינוך  מערכת  שיקום 

לבנון השנייה.

השכר הגבוה במשק: 
רבע מיליון בחודש

בדו"ח משרד האוצר שפורסם בשבוע שעבר, 
נחשפו בעלי המשכורות הגבוהות במשק 
הישראלי  השכר הגבוה ביותר: מרצה 

באוניברסיטת בר אילן עם רבע מיליון שקל 
בחודש  אחריו: שורת רופאים בכירים

ברוך ברגמן

בשבוע שעבר פורסם דו"ח 
נחשפו  ובו  האוצר  משרד 
המרוויחים  של  השכר  נתוני 
הישראלי.  במשק  הגדולים 
גדעון  ד"ר  כי  עולה  מהנתונים 
למשפטים  מרצה  פרחומובסקי, 
הוא  אילן,  בר  באוניברסיטת 
במגזר  ביותר  הגבוה  השכר  בעל 
הציבורי ושכרו עומד על 252,375 
אחריו  ברוטו.  לחודש  שקל 
בקרן  רופאים  שישה  נמצאים 
המחקרים בבית החולים איכילוב, 
אלף   182,279 בין  נע  ששכרם 
ל-144,667  לחודש  ברוטו  ש"ח 

אלף ש"ח.
רופא  נמצא  השמיני  במקום 
כללית,  חולים  בקופת  מומחה 
ש"ח,  כ-143,714  שמרוויח 

שוב  הם  גם  והעשירי  התשיעי 
של  המחקרים  בקרן  רופאים 
 134,045 שמרוויחים  איכילוב, 
בחודש.  ש"ח  אלף  ו-132,406 
עופרה  הסוהר  בתי  שירות  נציבת 
בין  הרבה  הכי  מרוויחה  קלינגר 
כוחות הביטחון, השכר שלה הוא 

106,607 שקל לחודש ברוטו.
 84,183 מרוויח  הטכניון  נשיא 
דירקטוריון  יו"ר  בחודש,  שקלים 
מרוויח  החשמל  חברת 
ונשיא  בחודש  שקלים   82,279
מרוויח  העברית  האוניברסיטה 
מנכ"ל  בחודש.  שקלים   80,178
 72,454 מרוויח  ישראל  רכבת 
קול  מפקח  בחודש,  שקלים 
בחודש  מרוויח  השידור  ברשות 
מד"א  ומנכ"ל  שקלים   71,023

מרוויח 67,586 שקלים בחודש.

ארי קלמן

המזעזע  ההצתה  אירוע 
בחולון,  הרפואי  במרכז 
אחות  חייה  את  קיפחה  בו 
תקיפה  שעבדה במקום בעקבות 
הנראה  ככל   - שואה  ניצול  של 
תהייה  מעורר  בנפשו,  מעורער 
מאבטחים  מוצבים  לא  מדוע 
בכניסה לקופות החולים, בדומה 

למקומות אחרים. 
יעקב  הבריאות,  שר  לדברי 
תקציב  די  אין  למשרדו  ליצמן, 

בשביל המטרה החיונית.
"קרה דבר שאנחנו צריכים לתת 
להגיד  יכול  לא  אני  הדעת,  את 
שיש לי את הפתרון המיידי כרגע, 
על  יושבים  אנחנו  בהחלט  אבל 
לעשות",  צריך  מה  ובודקים  זה 
לשאלה  ליצמן.  השר  הדגיש 

הדרוש  התקציב  בידו  יש  האם 
לשם הצבת שמירה השיב השר: 

"חד משמעית לא".
לדברי השר, הסוגיה לא פשוטה 
כלל היות ובסדר העדיפויות של 
נוספים  דברים  ניצבים  המשרד 
כמו "סיעוד ומיטות, צריך המון 
דברים במשרד הבריאות – כולל 
והוסיף:  השר  הבהיר  אבטחה", 
עדיף  מה  להגיד  יכול  לא  "אני 
דעת  שיקול  זה  כרגע,  מי  על 
רציני צריך לבדוק, אני לא רוצה 
קרוב  בגלל שזה  ולהגיד  לשלוף 

לאירוע שקרה".

ליצמן: אין תקציב 
לאבטחת קופות חולים

אחרי האירוע המזעזע בחולון, גוברות 
הקריאות להציב מאבטחים בקופות החולים 
 אך שר הבריאות טוען כי למשרד אין די 
תקציב: "יש מיטות וסיעוד, לא יכול לומר 

בשליפה מה חשוב יותר"

ליצמן. צילום מרים אלסטר, פלאש 90

ארי קלמן

אישרה  הכספים  ועדת 
הארכה  שעבר  בשבוע 
בשנה לצו מכס המגדיל את מכסת 
מיץ  של  ממכס  הפטורה  הייבוא 
עד  ומארה"ב,  מאירופה  ענבים 
לכמות כוללת של 200 אלף ליטר, 
על-מנת  זאת   .2017 שנת  סוף  עד 
למנוע מצב של אי עמידה בביקוש 
חג  לקראת  ענבים  למיץ  הגובר 
עליית  למנוע  על-מנת  וכן  הפסח 

מחירים דווקא בעת הזו.
הוגדלה  ממכס  הפטורה  המכסה 
לראשונה לקראת חג הפסח בשנה 
שעברה, וכאמור הוחלט להמשיך 
פגיעה  מניעת  תוך  זו,  במדיניות 
ועדת  יו"ר  המקומיים.  ביצרנים 

)יהדות  גפני  משה  ח"כ  הכספים, 
ואמר  המהלך  על  בירך  התורה( 
ש"ועדת הכספים שמה לה למטרה 
להפחתת  שיובילו  מהלכים  לקדם 
איזון  יצירת  תוך  המחייה,  יוקר 
המקומית  לתעשייה  גם  ודאגה 

ועובדיה".
במשרד  תעשיות  מינהל  מנהל 
אמר  שירן,  יאיר  הכלכלה, 
שהמטרה היא להגדיל את המכסה 
הפטורה ממכס מ- 100 אלף ליטר 
ש"המהלך  בתקווה  החג,  לפני 
ועוד  לישראל  סחורה  עוד  יכניס 
ציין,  עוד  החג".  לפני  תחרות 
קטנה  יחסית  בכמות  "מדובר  כי 
כך  המקומית,  הצריכה  להיקף 
שהמהלך לא אמור לפגוע ביצרנים 
של  ביבוא  מדובר  המקומיים. 

מהלך  בקונטיינרים,  ענבים  מיץ 
משרדי  מול  בתיאום  שנעשה 
האוצר והחקלאות. אנחנו מקווים 
אכן   - עתה  כבר  הצו  שהארכת 
הענבים  מיץ  מחירי  על  תשפיע 
בשבועות הקרובים לקראת החג".

על  בירך  גפני,  הוועדה  יו"ר 
ולנציגי  לשירן  קרא  אך  המהלך, 
משרדי האוצר והחקלאות, לפעול 
הזית.  שמן  ענף  לגבי  גם  בהתאם 
השמן  עם  להיות  הולך  "מה 
בפסח, תאפשרו יבוא? אני מבקש 
על- ובהקדם  המכס  את  שתורידו 

עוד  השפעה  לכך  שתהיה  מנת 
השיב  שירן  אמר.  החג",  לפני 
למשרד  בינינו  "יש  לבקשתו: 
על-כך  התדיינות  החקלאות 
נוספת  מכסה  להיפתח  שתצטרך 

במגעים  ואנחנו  זית  שמן  לייבוא 
לגבי היקף המכסה".

חוץ  סחר  בכיר  תחום  מנהל 
אלירז,  גלעד  החקלאות,  במשרד 
יש  זית  שמן  יבוא  "על  הוסיף: 
על  לשמור  במטרה  מגן  מכס 
התעשייה המקומית. יחד עם זאת, 
אנחנו מבינים את הצורך בעמידה 
את  להשלים  רוצים  בביקוש, 
המחסור וגם להבטיח שלא תהיה 
את  סיכם  גפני  מחירים".  עליית 
לפעול  "ראוי  כי  בהדגישו,  הדיון 
מהר בעניין יבוא שמן זית ובכלל, 
יש לשקול לקדם מהלכים נוספים 
שיובילו להורדת מחירים, במיוחד 

מוצרי מזון, לפני החג".

ועדת הכספים האריכה 
בשנה צו שנועד להגדיל 

את מכסת היבוא 
הפטורה ממכס של מיץ 
  2017 ענבים עד סוף

המשמעות: לא קיים 
חשש ממחסור במיץ 

ענבים לקראת חג הפסח 
 היעד הבא: הגדלת 

המכסות גם בתחום יבוא 
שמן הזית 

הוסר החשש ממחסור: מיץ הענבים יימכר בזול

גפני. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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בתוך עשור: 14,000 תלונות על רופאים 
מספר ההרשעות בקובלנות משמעת בעשור האחרון עמד על 199, מתוכן  130 בגין 
רשלנות רפואית  הנציב הודה כי אופן הבירור בעייתי וכי רופאים מסתירים מידע 

ארי קלמן

שעבר  בשבוע  קיימה  המדינה  ביקורת  לענייני  הוועדה 
רשלנות  מקרי  וטיוח  "הסתרה  בנושא  שעסק  נוקב  דיון 
רפואית תוך פגיעה בציבור החולים". חברי הוועדה ביקשו לנתח 
של  מקרים  הישנות  למנוע  כדי  מערכתית  ולפעול  הנתונים  את 

רשלנות רפואית המובילה לעיתים למוות. 
כי   ואמרה  הדיון  את  פתחה  אלהרר,  קארין  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
זה  והשמות  הפנים  את  כשרואים  ועצוב,  כאוב  בנושא  "מדובר 
הסתיימו  שחלקם  טרגיים,  במקרים  מדובר  יותר.  עוד  מעציב 
הפרטניים,  למקרים  מעבר  לראות  מבקשים  אנו  חיים.  באובדן 
לפעול מערכתית כדי שנוכל לומר – למדנו איך לפעול טוב יותר 

מעתה ואנחנו עושים הכל על מנת שהמקרים לא יחזרו".
דו"ח  פרסמנו  "ב-2012  ציין:  המדינה,  מבקר  משרד  בנטל,  דן 
בנושא רשלנות רפואית. אפשר לחסוך מאות מיליונים למערכת, 
במקום  משפט  הליכי  על  הם  שמשולמים  מהפיצויים  אחוז   40
נעשה  לא  דעתנו  למיטב  הבריאות.  ולמערכת  לחולים  שיגיעו 

הרבה מאז הביקורת, יש רשימה של מה צריך לעשות ולפעול".
כי  ציין  הבריאות,  במשרד  הציבור  קבילות  נציב  לב,  בעז  ד"ר 
הקבילות  הנציבות  דעת  שיקול  את  שתגדיל  חוק  הצעת  תזכיר 
 99 עם  מסכימים  "אנחנו  לכנסת:  יוגש  פעילותה  את  ותסדיר 
אחוז מהביקורת. כל מי שיושב כאן רוצה רפואה טובה ואיכותית 
יותר, אנחנו רוצים שתהייה למידה אישית וארגונית וגם להשיג 
תשתית ראייתית למקרים של רשלנות. אנחנו פועלים כדי להגיע 
של  הגנה  יש  רב,  זמן  עובר  תמיד  מסובך,  זה  העניין,  לשורש 
כל  את  נותנים  ולא  עצמם  על  להגן  שרוצים  ומטפלים  חסיונות 
על  חסיון  שיהיה  הלוואי  ונדיבה.  זמינה  בצורה  האינפורמציה 
העדויות ונקבל את האינפורמציה צמודה לאמת. יש לזכור שגם 
אין לנו סמכויות חקירה, אנחנו תלויים ברצון טוב שלרוב קיים".

או  לזכות  רק  יכולה  הנציבות  פעילותה,  במסגרת  כי  ציין  לב 
החולים  בתי  וכי  משמעתי  לדין  אישיות  מסקנות  להעביר 
מעבירים משוב על מה עשו כדי לתקן ליקויים שהתגלו. לב סיפר 
מהן  אחוז   50-60 בשנה,  פניות  כ-1,400  מגיעות  לנציבות  כי 
נסגרות  70 אחוז מהפניות  4 חודשים, בתוך שנה  נסגרות בתוך 
 226 היו  המשמעתי  הדין  ביחידת  בשנה.  שימועים   80 וישנם 
קובלנות משמעת ב-10 השנים האחרונות. "המספר לא גבוה אך 
זה לא מה שקובע, יש מקרים פשוטים ומורכבים. מתוך 226 – 
בפלילים. מספר  בגין הרשעה  ו-80  רשלנות  בגין  קובלנות   146
רשלנות  בגין   130 מתוכן   ,199 היה  האחרון  בעשור  ההרשעות 

עדיין  פתוחים  תיקים   57 בפלילים.  הרשעה  בגין  ו-69  רפואית 
ביחידת הדין המשמעתי. היו 6 השהיות לצמיתות משנת 2007".

לדבריו, "התהליך הוא איום ונורא, עד שאנחנו מבררים תלונה זה 
עובר את כל המטחנה, כולל עורכי דין ואחרים, כעבור שנתיים 
שלוש מהאירוע מקבלים תוצאה. אז יש התרעה, נזיפה, התלייה 
צריכה  העבודה.  את  עושה  לא  וזה  מהדרוש  רחוק  זה  זמנית, 
להיות לנציב סמכות להורות על הליכים מתקנים – לחייב רופא 
לעבור הכשרה, להגביל את התפקיד שלו, את הקידום שלו. היום 
אנחנו  קובלנה.  להליך  אותו  שולח  שאתה  או  מזכה  שאתה  או 
עבודת  שיפסיקו  כדי  חולים  בתי  למנהלי  אישית  פונים  לעיתים 

רופא מסוכן".
בדיון השתתף גם עמיעד טאוב, אביו של אופק טאוב שבגיל 8 
מוחי  אירוע  החולים  בבית  בטיפול  רשלנות  בשל  עבר  חודשים 
קשה שגרם לו לנזק מוחי בלתי הפיך: "מדברים פה על 11 וחצי 
הושהו  בלבד  רופאים   6 מתוכם  האחרונות,  בשנים  תיקים  אלף 
זה לא בשל הרשלנות אלא בגין פשיעה פלילית.  וגם  לצמיתות 
איזה אמון יש במערכת שמציגה מספרים כאלה? יש עוד עשרות 
אלפי תיקים שלא נבדקו, יש פה ספק שלא מונעים את הרשלנות 

הרפואית הבאה?! 
לא  אפילו  והם  שלנו  במקרה  דו"חות  פעמים   3 זייפו  "רופאים 
הושהו זמנית. גוף הביקורת חייב להיות חיצוני, חייל שפלט כדור 
נחקר, נבדק ולוקחים לו את הנשק. פה יורים, הורגים והמערכת 
מגינה עליהם. החוק במתכונת הנוכחית לא יעבור בכנסת ישראל. 
נעבור ח"כ ח"כ ובכל כלי התקשורת עד שתהייה נציבות בלתי 

תלויה עם שיניים, לא ניתן שעוד אזרחים יעבור את שעברנו".

רק 8 מורחקים 
בחינוך החרדי

יו"ר ועדת החינוך חבר הכנסת יעקב מרגי 
תקף את הנהלת משרד החינוך, בדיון 

שהתקיים במסגרת הדיווח השנתי על מספר 
  הרחקות התלמידים במערכת החינוך
במגזר החרדי הנתון עמד על 8 תלמידים 

בלבד  מרגי: "התלמידים החרדים שקופים 
עבור משרד החינוך, סרח העודף"

ארי קלמן 

סרח  החרדי  החינוך  בתלמידי  רואה  החינוך  "משרד 
כך   - החינוך"  משרד  הנהלת  של  השקופים  הם  עודף. 
והספורט  התרבות  החינוך  ועדת  יו"ר  מרגי  יעקב  ח"כ  אמר 

בתום דיון שעסק בדיווח השנתי לחוק זכויות התלמיד. 
לפי סעיף 6 לחוק זכויות התלמיד, מחויב שר החינוך למסור 
לוועדת החינוך דיווח על מספר הרחקות התלמידים לצמיתות 
שבוצעו במערכת החינוך. בשנת 2016 ביקש יו"ר הוועדה ח"כ 
ופילוחים  נתונים  הכולל  מפורט,  דו"ח  לו  להגיש  מרגי  יעקב 

לפי מגזרים. 
98 תלמידים לצמיתות מבתי הספר.  הורחקו  בשנת תשע"ו 
החינוך  במשרד  וצמצום  מיטבי  לאקלים  היחידה  מנהלת 
ובו  דו"ח מפורט  הוועדה  חברי  בפני  הציגה  סגל,  הילה  הגב' 
בשנת  לצמיתות  שהורחקו  תלמידים  לגבי  הנתונים  התפלגות 
תלמידים   8 רק  הורחקו  החרדי  שבמגזר  עולה  ממנו  תשע"ו, 
החרדי  בחינוך  התלמידים  כלל  על  מדבר  הדו"ח  לצמיתות. 

שאליהם מתייחס חוק חינוך שחל בגילאים 18-3.
ח"כ יעקב מרגי אמר כי לדבריו מדובר בנתון שאינו משקף 
את המציאות. "אם אלו הנתונים שהצליח משרד החינוך לאסוף 
משרד  עבור  ברורה:  המסקנה  החרדי,  בחינוך  הנעשה  על 
החינוך התלמידים החרדים הם שקופים, היחס אליהם הוא כאל 

סרח עודף. לא ניתן להציג נתון שאינו מתכתב עם המציאות".
יעקב  ח"כ  החינוך  ועדת  יו"ר  בפני  שהוצגו  הנתונים  לאור 
ההרחקות  את  לבדוק  החינוך  למשרד  מרגי  ח"כ  קרא  מרגי, 
שאינו  המוכר  של  החרדיים  החינוך  במוסדות  גם  לצמיתות 
לגבי  מעמיק  מסמך  להכין  החינוך  למשרד  קרא  הוא  רשמי. 
התלמידים  כל  את  שיכלול  חרדיים  חינוך  במוסדות  הרחקות 

שחל עליהם חוק חינוך חובה.

טכנולוגיה בשירות האמת

אא

כל  עקבות.  משאיר  סלולארי,  מכשיר  כל 
מקומו  את  לאתר  ניתן  דולק,  שהוא  זמן 
ואפילו בדיעבד. זה עתה קבע בית המשפט, כי 
ראיות  להיות  יכולים  סלולאריים,  אותות  אותם 
אובייקטיביות וחד משמעיות גם במשפט אזרחי. 
רכבו  נפגע  דרכים שקרתה בטבריה,  בתאונת 
של מר אסעד וככל הנראה הושבת לגמרי. אסעד 
תשפה  כי  וביקש  כלל  הביטוח  לחברת  פנה 
את  אסעד  כשתיאר  שנהרס.  הרכב  בגין  אותו 
נהגה  לינא  אחותו  כי  טען  שהתרחש,  האירוע 
חברת  מטעם  חוקר  התאונה.  קרות  בעת  ברכב 
כי היא  וזו אכן טענה  לינא  הביטוח, שוחח עם 
זו שנהגה ואף מסרה תיאור על האירוע. לשאלת 
החוקר היא מסרה את מספר הטלפון שלה, ממנו 

לטענתה, התקשרה לבעלה. 

מוזר,  נשמע  הסיפור  הביטוח  חברת  באזני 
ולכן החברה סירבה לשלם. אסעד החליט להגיש 
התביעה,  בירור  במסגרת  לביהמ"ש.  תביעה 
איכון על מספר הטלפון  דו"ח  הוציאה החברה 
המנוי  כי  עלה  דו"ח  ומאותו  לינא,  מסרה  אותו 
ולא  כולו  התאונה  יום  במשך  נצרת  בעיר  היה 

בטבריה. 
שלינא  אלא  הצדדים,  על  הוסכמה  זו  עובדה 
"התפתלה" והסבירה כי לקחה מכשיר אחר, ישן 
שהיה לה בבית. ביהמ"ש סירב להאמין לגרסה 
זו וממה נפשך, הרי אילו היא השתמשה באותו 
על  להצביע  צריך  היה  האיכון  דו"ח  אזי   ,sim
אם  זאת,  לעומת  בטבריה.   sim-ה של  היותו 
מדובר ב-sim אחר, הרי שאז מספרו היה צריך 

להיות שונה. 

אלא  דיינו.  הסתפקנו,  זו  בסתירה  ואם 
כי  העידה  לינא  להסתבך.  המשיכו  שהגרסאות 
הלכה ממקום התאונה אל בעלה, אך בעלה סיפר 
לחוקר כי היא התקשרה אליו. בביהמ"ש, שינה 
וכאשר עומת אם מה שסיפר  בעלה את הגרסה 

לחוקר, החליט כי הוא "אינו זוכר". 
סתירות.  נפלו  עצמו  אסעד  של  בגרסתו  גם 
כך למשל, לחוקר הוא סיפר שאחותו התקשרה 
אליו ואז הוא התקשר לבעלה, דא עקא שבבית 
יחד  שניהם  עם  דיבר  כי  וטען  העיד  המשפט, 
בחר  אסעד  גם  מוזר",  "באופן  ועידה.  בשיחת 

לתרץ את הסתירה בתשובה "אינני זוכר". 
כי אסעד שיקר באשר  גם מצא  בית המשפט 
השיב  הביטוח  חברת  לשאלת  הרכב.  למחיר 
מן  אך   ,₪ אלף   85 לו  עלה  הרכב  כי  אסעד 

המסמכים שהציג, עלה כי מחיר הרכב עמד על 
סך של 63 אלף ₪ בלבד. גם לסתירה זו, לא היה 

לו תרוץ מתקבל על הדעת. 
כי  המשפט  בית  קבע  האמור,  כל  לאור 
משהוכח שהתובע מסר עובדות כוזבות, ממילא 
זו  לא  דנן,  במקרה  כך.  נהג  מדוע  לשכנע  עליו 
בלבד שאסעד לא הצליח לשכנע שכוונותיו היו 
"טהורות", למעשה עד הסוף הוא המשיך לטעון 
כי כלל לא שיקר. למעלה מן הדרוש, הוסיף בית 
לגרסה  בפניו המניע האמיתי  הוכח  כי  המשפט 
השקרית. התברר כי מי שבאמת נהג ברכב היה 
בעלה של לינא, שנהג ללא רישיון וממילא ללא 
חויב  ואסעד  נדחתה  שהתביעה  כמובן  ביטוח. 
לשלם לחברת כלל 15 אלף ₪, בגין הוצאותיה.
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התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח.

עניתם הכי נכון ומהר? 
זכיתם 

בשעון מותג יוקרתי*!

מתקשרים לטלמסר 
03-9411433
ועונים על השאלות

קונים 2 ממוצרי
 קפה טורקי

רוצה לזכות בשעון יוקרתי?

עוד סיבה טובה להישאר ערני!

תתעורר!



לקראת פסח – ירידה 
בביצוע שיפוצים

לקראת חג הפסח, 
התאחדות קבלני 

השיפוצים מכריזה 
רשמית: חלה ירידה בהיקף 
ההזמנות בשוק השיפוצים 
 הנתונים: 61 אלף בתים 
משופצים ב-3.2 מיליארד 

שקל - ביחס ל-4.4 
מיליארד לפני כשנתיים 
 "המצב הכלכלי גורם 

לאנשים לחסוך בהוצאות"
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ברוך ברגמן

מתכוננים לפסח: לפי נתוני התאחדות קבלני 
שיפוץ  יעברו  אב  בתי  כ-61,000  השיפוצים, 
מיליארד  כ-3.2  של  כולל  כספי  בהיקף  פסח  לקראת 
השיפוצים  בהיקף  הירידה  בהמשך  מדובר  שקל. 
לקראת פסח, כאשר בפסח הקודם ההיקף הכספי של 
השיפוצים עמד על כ-3.2 מיליארד שקל ולפני שנתיים 

על כ-4.4 מיליארד שקל. 
מסקר שערכו בהתאחדות קבלני השיפוצים לקראת 
החג עולה כי צביעת הבית היא עדיין עבודת השיפוצים 
הריצוף,  נמצאות  אחריה  פסח.  לפני  ביותר  הנפוצה 

עבודות נגרות, אינסטלציה וחשמל.
אומר  השיפוצים,  קבלני  התאחדות  יו"ר  סיב,  ערן 
מתמשכת  ירידה  לחוות  ממשיכים  אנו  "לצערי  כי 
המסמן  האביב  חג  בפסח,  השיפוצים  עבודות  בהיקף 
את התחלת עונת השיפוצים שמגיעה לשיאה בחודשי 
חווינו  שנתיים  מלפני  הדראסטית  הירידה  את  הקיץ. 
עבודות  על  שהשפיעה  היחידים,  אינתיפאדת  בגלל 

שיפוצים בכל הארץ". 
קורה  זה  ירידה.  לחוות  ממשיכים  אנו  "לצערי, 

המצב  בגלל  היא  הראשונה  סיבות,  משתי  להערכתנו 
הכלכלי שאנשים מעדיפים להימנע מהוצאות גדולות. 
הסיבה השניה היא שעיקר עבודות השיפוצים לקראת 
פסח מתבצעות בגוש דן, והעבודות על הרכבת הקלה 

מקשות מאד על ההיקף ועל הביצוע של העבודות".
בהתאחדות קבלני השיפוצים מפרסמים את רשימת 
עבודות  פסח:  לקראת  בשיפוצים  הנפוצות  העבודות 
רוב  פסח,  לפני  הנפוצות  העבודות  עדיין  הינם  הצבע 
לפני  דירתו  את  לצבוע  נוהג  עדיין  הישראלי  הציבור 
קיימת  תשתית  על  בהדבקה  הריצוף  עבודת  החגים, 
לשבור  צורך  שאין  מכיוון  יותר  וזולה  יחסית  מהירה 
את הריצוף הקיים, עבודות הנגרות תפסו השנה מקום 
מדובר  לרוב  פסח.  לפני  השיפוצים  בעבודות  שלישי 
מטבחים,  ארונות  של  פורמייקה  או  דלתות  בהחלפת 
במיעוט המקרים מתבצעת החלפה מלאה של המטבח, 
בעבודות  שמדובר  מכיוון   – וחשמל  אינסטלציה 
בהתאם,  ועלותן  קירות  שבירת  המצריכות  גדולות 
במידה ואין צורך דחוף לעשות זאת – אנשים יעדיפו 
החג  לפני  ולהתמקד  המקיף,  השיפוץ  את  לדחות 
בשיפוץ יותר קוסמטי. בחשמל למשל, החלפת מנורות 

ושאלטרים בלבד.

 כ"ד באדר תשע"ז 622/3/17

במהלך דיון בנושא אמצעים למניעת שכחת ילדים ברכב, עלה כי למכון התקנים כבר הועבר רכיב התרעה 
לאישור מצד אחת החברות  יו"ר הוועדה, ח"כ אורי מקלב קרא לצדדים להתכנס ולהגיע לעמק השווה: "אני 

רואה בעיני את ההורים שישבו כאן, את ייסורי הילדים עד לאסון - כל סטייה מיישום תהיה התנערות"

פישל רוזנפלד

בין  המוביל  מיתר,  הישוב 
שבע,  באר  של  הלוויין  יישובי 
ומשפחות  האחרונות  בשנים  מתפתח 
מבקשות  ומהמרכז,  מהדרום  רבות, 

לקנות שטח ולעבור לישוב. 
וכחלק  שנוצר,  הרב  הביקוש  בשל 
לתושבים  המועצה  של  מההכנות 
במועצה  החליטו  שיגיעו,  הנוספים 
באזור  נוספות  שכונות  להקים 
כ-800  שיציעו  הישוב  של  הדרומי 
מהמועצה  נמסר  כעת  קרקע.  יחידות 
מסך  כ-30%  להקצות  בכוונתה  כי 
בפרויקטים  שיימכרו  הקרקעות 

העתידיים למען בני ובנות הישוב. 
לקרקעות  המחיר  כי  נמסר,  בנוסף 
עבור התושבים יהיה זול יותר מהמחיר 

השני  לדור  לאפשר  במטרה  הרגיל, 
להוריהם  סמוך  להישאר  הישוב  של 
ומשפחתם. חשוב לציין כי משיטה זו 
נהנים כבר מאות מבני הישוב שרכשו 

קרקע בפרויקטים קודמים.
סוגרים  בסביבה  שישובים  "בעוד 
חדשים,  תושבים  בפני  שעריהם  את 
במטרה  להרחיב  החלטנו  במיתר  אנו 
להגדיל את הישוב ולבסס את מעמדנו 
בן  אבנר  סיפר  בנגב",  מוביל  כישוב 
מיתר.  המקומית  המועצה  ראש  גרא, 
הישוב,  והגדלת  מהרחבת  "כחלק 
לבני  משמעותית  העדפה  לתת  בחרנו 
לגור  ובנות הישוב שמעוניינים לחזור 
משפחתם  את  ולגדל  גדלו,  בו  בישוב 
שהם  והחינוך  החיים  איכות  באותה 

קיבלו בצעירותם".

 ברוך ברגמן

השבוע  בתחילת  קיימה  והטכנולוגיה  המדע  ועדת 
דיון בנושא 'עיכוב בהוצאת קול קורא לעידוד פיתוחים 
טכנולוגים מצילי חיים ברכבים' במסגרת הצעה של ח"כ מנחם 
לתקינה  קורא  קול  בהוצאת  עיכוב  בעקבות  מוזס,  אליעזר 

שתחייב אמצעי התרעה לשכחת ילדים ברכבים פרטיים. 
בקיץ  כי  הדיון  בפתח  הזכיר  מקלב  אורי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
שנים  וב-8  ברכב  משכחה  כתוצאה  תינוקות   6 נפטרו  האחרון 
האחרונות כ-440 ילדים נשכחו, נלכדו ונסגרו ברכבים - ומתוכם 

22 ילדים נפטרו. 
מקלב אמר כי הוא קיים מספר דיונים בכנסת, "אנחנו עדיין 
שואלים מה נשתנה - חייבים לעשות משהו יישומי ומעשי יותר. 
שייתן  קורא  קול  באמצעות  המפתחים  על  להקל  היה  הרצון 
של  בתהליך  המדינה  של  בהשתתפות  והסבסוד  העידוד  את 

הוצאת התקינה, כדי שהדבר יהיה כלכלי המדינה יכולה לסייע 
המצב  מה  לשמוע  באנו  עזרים.  של  מסוים  למספר  ולהתחייב 

ולראות איך מתקדמים הלאה".
התחבורה,  במשרד  ותקינה  הנדסה  אגף  מנהלת  סגל,  עינת 
אמרה כי לאחרונה חייב המשרד התקנת מערכת לרכבי הסעות 
ילדים, במקביל, בנוגע לרכב פרטי "הבנו שזה שאנחנו עוסקים 
לחייב  כך חשבנו  העסק,  את  מייקר  לרכב  במערכת המתחברת 
הקיים  התקן  של  תיקון  תוך  הבטיחות  כיסא  על  מערכות 
למפתחים.  העלות  את  שיוזיל  במה  פרטיים  לרכבים  והתאמתו 

ביקשנו ממכון התקנים להתאים את התקן לכך".
ורד אורן, ממכון התקנים הישראלי, השיב במהלך הדיון ואמר 
כי ישבו כל הגופים שיש להם עניין בתחום והגדירו תקן למערכות 
הרכב שיש כיום ברכבי ההסעות. לדבריו, הדרך הנכונה לשנות 
את התקן ולהתאימו לרכבים פרטיים, היא לכנס שוב את הוועדה 
רק  שקשורות  מערכות  להכניס  מנת  על  להקל  שרוצים  ולציין 

מצד  התעניינות  ישנה  "כבר  הרכב.  בכלל  ולא  עצמו  בכיסא 
כמה גורמים בתקן לרכב פרטי, חברה אחת כבר העבירה מוצר 

שנמצא בבדיקה. בדיקות אורכות בין חודש לחודשיים", סיפר.
לאחר  כי  ואמר  מקלב  הכנסת  חבר  סיכם  ארוך  דיון  לאחר 
לדלג  יש  הקיימת,  לטכנולוגיה  ההחלטות  מקבלי  שנחשפו 
קלות  מערכות  לפתח  חקיקה:  לפני  עוד  חסמים  על  לדבריו 
להתקנה שיכולות להתנייד בין כסאות ורכבים, לכנס את גורמי 
המקצוע והממשל, לצד מפתחים ומכון התקנים שיגיעו לעומק 
השווה מבחינה מקצועית וכן למצוא את התמריצים המתאימים 

לקידום הנושא עם האוצר. 
"אני מסכים עם שר התחבורה שיש קודם להגיע לאמצעי, אך 
כל סטייה מכך תהייה התנערות", סיכם מקלב. "אני רואה בעיני 
חכמת  לאסון.  עד  הילדים  ייסורי  את  כאן,  שישבו  ההורים  את 
כבר  הקיץ  מעשי,  לשלב  אותה  להביא  צריך  נמצאת,  ההמונים 

כאן".

הקיץ בפתח – ואמצעי למניעת שכחת ילדים אין

תנופת בניה בדרום: 
'מיתר' תשכפל 

הצלחתה בפריפריה
המועצה המקומית מיתר 
אישרה תכנית בשכונות 

הדרומיות בישוב  
  עשרות אחוזים 

מהקרקעות ימכרו רק 
לבנים ובנות 'חוזרים' – 
דור שני ומעלה בישוב 
  הכירו את התכנית 

להרחבת הפריפריה – 
"בונים לילדים"

צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90



בגין  להזדכות  ניתן  לא  יח'.   600 למבצע  מינימלי  מלאי  מביניהם.  המוקדם  לפי  המלאי,  גמר  עד  או   16.03.17-30.04.17 מיום:  החל  לרוכשים  המבצע  תוקף 
ותצוגות. עודפים  על  חל  לא  המבצע  שהוא.  סוג  מכל  והנחות  מבצעים  כפל  אין  עצמי.  לאיסוף  ניתן   ,₪  49- ב  כרוכה  ההטבה  הובלת  באחרת.  להחליפה  ו/או  ההטבה 
לצרכן. מומלץ  הינו  *המחיר   .newpan.co.il ניופאן:  שבאתר  לתקנון  בכפוף  המבצע   .6200 ולדגם  פלוס  המיני  לדגם  תקף  לא  בלבד.  להמחשה  התמונות 

אלעד: טרקלין כהלכה, קניון רפאלי, שיא החשמל והמיזוג, יאקאב חשמל אשדוד: חשמל כהן, טרקלין כהלכה, בייגל שמעון, אביב חשמל הנמל, קניון רפאלי, שיא החשמל והמיזוג בית שמש: יאקאב חשמל, קניון רפאלי, ליאור חשמל, חשמל 
כהלכה, זיק אור, שיא החשמל והמיזוג אשקלון: אלון החשמל, סנעד בני ברק: בייגל שמעון, טרקלין כהלכה, צורף, קניתי אצל צביקה, לוינגר מוצרי חשמל, טכנו מיקס, קניון רפאלי, טומי וייס, חשמל החסד, שיא החשמל והמיזוג חיפה: רשת 
תן אלקטריק, חשמל ברמה, קניון רפאלי יבנה: בנצי, החשמל לצרכן ירושלים: סלון גאולה, זיק אור, צורף, יאקב חשמל, טטרון, שירות כל, ליאור חשמל, אול סאל טריידינג, קניון רפאלי, סלון ירושלים, גל החשמל, לב החשמל – יריד ביתר, 
המקור, טרקלין כהלכה, י.ישיר, מיסטר אלקטריק, שיא החשמל והמיזוג מעלה אדומים: ליאור חשמל גוש עציון: מרק אלקטרוניקה, חשמל גוש עציון ביתר עלית: טל דשן יריד ביתר, יאקאב חשמל מודיעין עילית )קרית ספר(: יאקאב 
חשמל, מרכז החשמל פריזל, קניון רפאלי, טיים אלקטריק מפרץ חיפה: אלקטרו זול. צפת: קניון רפאלי אופקים: דני טוויזר, יורם ביתן בית שאן: קדוש חדרה: פי.אר רכסים: י.ה.ת.צ נתיבות: מיני זול, יורם ביתן פתח תקווה: המאיר, רדיו 
אורון, החשמל לצרכן רחובות: חשמל עופר, חי סנטר, סלון להט, כל אלקטריק כל הארץ: טרקלין חשמל, א.ל.מ רשת חנויות, הום סנטר, מחסני חשמל, רשת ליאור, קניון רפאלי, בסט ביי, קבוצת חשמל, סוויץ', תן אלקטריק, צומת חשמל.

במטבח  אצלך  והאמין  האיכותי,  המזון  מעבד  הזה  בחג 
מעבד המזון של מג'מיקס, מחליף שורה שלמה של אביזרים במטבח 
ומתמחה בחיתוך, פריסה, קיצוץ,  נלווים  ו  מג'ימיקס בעל מגוון אביזרים  ועוצמתי במיוחד!   ו מנוע חזק  המעבד הוא רב-תכליתי 
מטריטון,  עשויות  החדשות  הקערות  ו   במטבח   העבודה  זמן  את  מקצר  ו   נוספות   ופעולות  רטבים  הכנת  בחישה,  ערבול,  ריסוק, 

של מקוריים  ודסקיות  סכינים  להבי  ו     BPA free טמפרטורות,  להפרשי  ועמיד  חדשני  גלם  חומר 
מקצוען אמיתי במטבח. ו  חדש! אביזר לחיתוך קוביות.  לחיתוך מדוייק ללא מעיכת המזון    SABATIer

שנות אחריות
על המנוע* 30

מג'ימיקס, מהיום את חופשיה במטבח!

*קנה מעבד מזון של 
מג'ימיקס, קבל ויטמין קיט

סט אביזרים שהופך את 
המעבד מזון למסחטה

בתוספת של

 ₪ 179
בלבד! )במקום 699* ₪(

מג'ימיקס.
יוצאים מעבדות לחירות! 



תפתחו ארנקים: 
הנסיעה במונית 

מתייקרת
הנפט התייקר ועמו 
מתייקרים מחירי 

הנסיעה במוניות, כולל 
    מוניות השירות

מחיר התחלת נסיעה 
עלה מ11 שקלים 

ל11.5, הזמנה טלפונית 
התייקרה מ-4.60 ל4.80  
 וכמה תעלה נסיעה 

במונית שירות? 
אילוסטרציה: ליאור מזרחי, פלאש 90צילום אילוסטרציה: מנדי הכטמן, פלאש 90

צילום: סופי גורדון, פלאש 90

ישראל בר

אחרי כמה חודשים של הוזלה במחירי 
מחירי  עלו  השבוע  במוניות,  הנסיעה 
פיקוח  צו  בשל  אחוזים,  ב-4  המוניות 
מצרכים  על  והתחבורה  האוצר  משרדי  של 
בעיקר  מתבצעת  המחירים  עליית  ושירותים. 

בשל עליית מחירי הנפט בישראל.
יהיה  במונית  נסיעה  של  ההתחלתי  המחיר 

11.5 שקלים במקום 11 שקלים שהיו עד עתה. 
 -  4.60 היום  עד  היה  טלפונית  הזמנה  תעריף 
והוא מתעדכן ל-4.80 שקל. תוספת עבור נסיעות 

מנמל התעופה תישאר כשהייתה – 5 שקלים.
יימשך  המוניות  נהגי  שברשות  המונים  כיול 
המוניות  נהגי  מחויבים  בישראל  ימים.  מספר 
בין  בנסיעות  מלבד  נסיעה,  בכל  מונה  להפעיל 
משרד  בתעריף  קבוע  מחיר  יש  להן  עירוניות 

התחבורה.

 כ"ד באדר תשע"ז 822/3/17

שנה לאחר התפוצצות פרשת קרטל הלחם, בית המשפט קיבל את ערעור מאפיות ברמן ודוידוביץ' וקיצר את 
עונשם לשלושה חודשי מאסר בפועל בלבד  השופט: "הייתה עלולה להיגרם פגיעה משמעותית בתחרות. 

המחיר עלה בפועל, נגרם נזק משמעותי לציבור הצרכנים"

פישל רוזנפלד

לצד התחייבות שלא להעלות את 
והגלישה  הסלולר  חבילות  מחירי 
ללמעלה משלושים שקלים לחודש במהלך 
השנה הקרובה, אישר מ"מ שר התקשורת 
השליטה  אמצעי  העברת  את  הנגבי  צחי 
הרוכשת  לידי  טלקום  גולן  בחברת 
'אלקטרה צריכה'. בנוסף, אישר מ"מ השר 
את כניסתו של שחקן שישי בשוק הסלולר 

הישראלי – אקספון.
בהודעה שפרסם משרד התקשורת נכתב 
כי הסכם שיתוף הרשתות מניב שני הישגים 
לצרכן הישראלי: הראשון הוא השמירה על 
התחרות  ומחולל  בשוק  החמישי  השחקן 
כניסתו  הוא  והשני  טלקום,  גולן  בסלולר 

של שחקן שישי לשוק – אקספון. 
"למעשה, ישראל הופכת להיות המדינה 
שחקנים  שישה  עם  בעולם  הראשונה 
שתיפתח  התחרות  רשתות.  בעלי  פעילים 
למבחן  תעמוד  ופירותיו  ההסכם  בעקבות 

כוחות השוק", לשון ההודעה.
של  החברה  באתר  ומהיר  קצר  בסיור 
'גולן טלקום' ניתן לראות את המחיר שזינק 
עם פרסום אישור העסקה. חבילת ה"הכל 
עמד  לאחרונה  שעד  הבסיסית,  כלול" 
מחירה על 25 שקלים לחודש בהתחייבות 
לשנתיים, עודכן ל-28 שקלים לחודש. עם 
החברה,  מכירת  בתנאי  שסוכם  כפי  זאת, 
את  להעלות  צריכה'  ב'אלקטרה  יוכלו  לא 
מחיר החבילה ללמעלה משלושים שקלים 

לחודש בשנה הראשונה.

ברוך ברגמן

קיבל  העליון  המשפט  בית  הלחם:  קרטל  פרשת 
השבוע )שני( את ערעור בעלי מאפיות ברמן ודוידוביץ', 
מאסר  לשנת  ונשלחו  לחם  מחירי  תיאום  בפרשת  שהורשעו 
בפועל. בעקבות כך, קבע בית המשפט כי עונשם יקוצר לשלושה 

חודשי מאסר בפועל ושלושה חודשי עבודות שירות בלבד. 
גזר לפני כשנה שנת  כזכור, בית המשפט המחוזי בירושלים 
ועל  ברמן,  מאפיית  מנכ"ל  לשעבר  שניידמן,  יהודה  על  מאסר 
שייקה דוידוביץ', מנכ"ל מאפיות דוידוביץ, שהורשעו בפרשת 

קרטל הלחם, ובנוסף, מאסר על תנאי של 6 חודשים.
עו"ד איריס ניב סבאג, שייצגה את שייקה דוידוביץ' ומאפיית 
העליון  המשפט  בית  "החלטת  בתגובה:  מסרה  דוידוביץ, 
המשפט  בית  שלו.  הנכונות  לפרופורציות  התיק  את  מחזירה 
היא   – בתיק  להתנהל  בחרנו  בה  הדרך  כי  בכך,  אישר  העליון 
מאפיית  של  המיוחדות  הקונקרטיות  הנסיבות  הנכונה.  הדרך 
דוידוביץ', ההתנהלות שלה בפרשה ועקרון ההדרגתיות בענישה 

הצדיקו את ההקלה הניכרת בעונש".
בנוסף, גזר השופט עודד שחם קנסות כספיים, קנס של 200 
אלף שקלים על שניידמן ו-300 אלף שקלים על דוידוביץ. כמו 

ברמן,  מאפיית  על  שקלים  מיליון   1.4 של  כספי  קנס  הוטל  כן 
ו-700 אלף שקלים על מאפיית דוידוביץ.

נגזר  דוידביץ',  מאפיית  של  השיווק  מנהל  קינן,  מרק  על 
מאסר  שירות,  בעבודות  שירוצו  חודשים   6 של  בפועל  מאסר 
השלושה  שקלים.  אלף   100 של  וקנס  חודשים   3 של  תנאי  על 
הורשעו בביצוע עבירות של הסדר כובל בנסיבות מחמירות. כבר 
בתחילת הפרשה הודו שניידמן ודוידוביץ' בתיאום מחירים אך 

טענו כי לא נגרם נזק ללקוחות כתוצאה מכך.
להיגרם  עלולה  "הייתה  שחם:  השופט  כתב  הדין  בהכרעת 
נזק  נגרם  בפועל,  עלה  המחיר  בתחרות.  משמעותית  פגיעה 
שנוגע  בסיסי  במוצר  מדובר  הצרכנים.  לציבור  משמעותי 
עמד  ולא  יציב  היה  הכובל  ההסדר  חלשות.  לאוכלוסיות 
בנסיבות  כובל  הסדר  של  עבירה  עברו  הנאשמים  להתפוגג. 
נעשתה עליית מחירים משמעותית  מחמירות. במסגרת ההסדר 

וכל מאפייה נושאת באחריות במלואה". 
המורשעים  על  להטיל  ביקשה  עסקיים  להגבלים  הרשות 
המשפט  מבית  ביקשו  סנגוריהם  ואילו  מאסר  שנות  שלוש  עד 
להסתפק בעבודות שירות בלבד. על פי כתב האישום, המאפיות 
ביטול  דרך  ביניהן  התחרות  את  לסיים  החליטו  הנאשמות 

מבצעים וחלוקת שוק הלחם, בעיקר בירושלים, לגזרות.
רשות ההגבלים העסקיים טענה, כי כל מאפיה קיבלה שטח 

מהן  אחת  כל  כי  ביניהן  סיכמו  והן  בבלעדיות,  ולקוחות  גזרה 
תטפל לבדה בלקוחותיה, ללא ניסיון מצד המאפיות המתחרות 
לפלוש לשטח הגזרה ולחטוף מהן את הלקוחות. התוצאה, לפי 
רשות ההגבלים, הייתה עליית מחירים ופגיעה בתחרות. השבוע 
הערעור,  את  שקיבל  העליון,  המשפט  בית  בהחלטת  כאמור, 

קוצר עונשם.

הקלות במאסר שותפי 'קרטל הלחם'

המחירים בגולן 
טלקום 'קפצו' 

שחקן שישי בשוק: מ"מ שר התקשורת צחי הנגבי, 
אישר את כניסתה של 'אקספון' לשוק הסלולר והפך 

את ישראל למדינה הראשונה בעולם עם שישה שחקני 
סלולר   בנוסף, אושרה העברת אמצעי השליטה של 

'גולן' לרוכשת 'אלקטרה'
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הספקה בשיטת שלם וקח
הכל חייב להימכר



לנוכח מדיניות אספקת המים 
הלאומית החדשה והגברת 

אספקת המים ממתקני 
ההתפלה, דרש תאגיד 'מי ברק' 

- ו'מקורות' הורו על התקנת 
מגופים חדשים שיתנו לעיר 

עצמאות בוויסות לחץ המים ● 
מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: "זו 

פעילות חיונית להמשך אספקת 
המים סדירה לתושבי העיר"

ביוזמת 'מי ברק': הותקנו 
מגופים לוויסות לחץ המים

 כ"ד באדר תשע"ז 1022/3/17

'אלדר' ורייסנר 
ישווקו יחד פרויקט 

יוקרה לחרדים
בשיתוף הפעולה החדש ישווקו החברות 
פרויקט יוקרה למגזר החרדי בבית שמש 
ובו יוצעו למכירה עשרות דירות מרווחות 
ויוקרתיות וכן קוטג'ים במפרט בניה גבוה

 יעקב אמסלם

בפרויקט  ההצלחה  לאור 
החליטו  בחיפה,  המשווק 
לשתף  רייסנר  ואלי  שיווק'  'אלדר 
בבית  החדש  בפרויקט  גם  פעולה 

שמש. 
החדש  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
ישווקו החברות פרויקט יוקרה למגזר 
החרדי בבית שמש, ובו יוצעו למכירה 
עשרות דירות מרווחות ויוקרתיות וכן 

קוטג'ים במפרט בניה גבוה.
לדברי אלי רייסנר, המתמחה בשיווק 
נדל"ן במגזר החרדי "אני שמח לתרום 
בתחום  גדולים  במהלכים  חלקי  את 
הדיור עבור הציבור החרדי. אנו עדים 
בנייה  לתנופת  האחרונים  בחודשים 
חברת  הארץ.  בכל  החרדי  לציבור 
לה  ויש  נדל"ן  בשיווק  מתמחה  אלדר 

פרויקט  לכל  פתרונות  לתפור  יכולת 
בטוח  אני  צרכיו.  פי  על  רוכש  ולכל 
ואף  יימשך  בינינו  הפעולה  ששיתוף 

יתחזק".
החברה  הינה  נדל"ן  שיווק  אלדר   
פרויקטים  לשיווק  בישראל  המובילה 
של  להצלחתם  ואחראית  למגורים, 
פרויקטים רבים שהפכו למותגי נדל"ן. 
החברה אחראית כיום על שיווקם של 
רחבי  בכל  פרויקטים  מ-80  למעלה 
אלדר  שיווקה  הקמתה  מאז  הארץ. 
של  בהיקף  דירות  מ-21,000  למעלה 

כ-29 מיליארד שקל.  
יח"ד  אלפי  היום  עד  שיווק  רייסנר 
'מרום  פרויקט  ביניהם  החרדי,  למגזר 
אלונים'  'רמות  ברק,  בבני  שיר' 
רבים  פרויקטים  וכן  בירושלים, 

באלעד, בית שמש, חריש ועוד. 

פישל רוזנפלד

נשיא  סגנית  החליטה  תקדימית  בהחלטה 
בית המשפט השלום בירושלים, השופטת 
שמכרה  קבלנית  חברה  לחייב  ייטב,  יעל 
תובעים  לפצות  זאב',  'פסגת  בשכונת  דירות 

בארבעים אלף שקלים, מאחר וזו סירבה למכור 
דירות לתובעים - בשל היותם ערבים.

קבעה  במהלכה  תקדימית,  בפסיקה  מדובר 
וחל  כ"מוצר"  מוגדרות  דירות  גם  כי  השופטת 

עליהן חוק איסור ההפליה במוצרים ושירותים.
איסור  בחוק  המכירה  הפסיקה,  בעקבות 

דירות,  על  גם  ושירותים  במוצרים  ההפליה 
בערים  דירות  לרכוש  שניסו  רבים  חרדים  יוכלו 
המעורבות וסורבו בשל היותם חרדים - לתבוע 

פיצויים בגין ההפליה על רקע מגזרי/גזעני. 
הפסיקה  כי  הנדל"ן  בענף  מקווים  בנוסף, 
הדירות  שוק  על  גם  תשפיע  הבוקר  התקדימית 

מכירות  סירוב  טרם  פעמיים  לחשוב  – שיעדיף 
הדירה ללקוח החרדי, אך ורק בשל השתייכותו 

למגזר.
היו  שם  בערד,  גם  תהיה  כזו  ישירה  השלכה 
מהם  ולמנוע  גור  חסידי  את  לחסום  ניסיונות 
מהווים  שכעת  ניסיונות  בעיר,  דירות  רכישת 

עבירה על החוק.

עוזי ברק

'מקורות' התקינה בימים אלו בבני ברק  חברת 
ומתקדמים  חדשים  לחץ  מווסתי  מגופים  שני 
עצמאות  ברק'  'מי  העירוני  המים  לתאגיד  שיאפשרו 
ברק,  בבני  המים  ולחץ  אספקת  לוויסות  הקשור  בכל 

כולל  הידור שבת.
הלאומית  המים  אספקת  מדיניות  לנוכח  לאחרונה, 
וגובר  הולך  ההתפלה  במתקני  השימוש  החדשה, 
וחברת 'מקורות' מספקת יותר מים ממתקני ההתפלה 
השונים לגוש דן. לאור השינויים בקצב אספקת המים 
ברק'  'מי  של  עצמאותה  נפגעה  השונים,  מהמקורות 
בכל הקשור לוויסות לחצי המים בעיר והשונות הלכה 
וגדלה, וגרמה לבעיות בפיקוד האוטומטי על מערכת 

המים בעיר .
בבני ברק, כיוון שהיא עיר ברוכת אוכלוסייה חרדית 
בצפיפות גבוהה, ישנם זמני לחץ רבים על המערכת – 
מערכת  וכידוע,  וחגים,  שבתות  ובמוצאי  בערבי  כמו 
שבת'.  ל'הידור  בהתאם  פועלת  ברק  בבני  המים 
פגעו  כאמור,  המים,  אספקת  לחצי  במערך  השינויים 

בעצמאותה של 'מי ברק'.

לפיכך, פנה תאגיד המים ל'מקורות' ודרש להתקין 
לחץ  מווסתי  מגופים  לעיר  המרכזי  המים  בקו 
בכל  ברק'  'מי  של  שעצמאותה  מנת  על  מתקדמים, 
הקשור לוויסות לחץ המים תישמר. ב'מקורות' הכירו 
והורו  ברק  בני  של  המיוחדים  בצרכיה  מידי  באופן 
להתקין את המגופים בעלות של מאות אלפי שקלים. 
קו  שכן,  וסבוכה,  מורכבת  הייתה  המגופים  התקנת 
המים משמש גם את מפעל קוקה קולה ומכבי האש – 
ניכר ומסור של הצוות המקצועי בתאגיד  אך במאמץ 
גהה  במחלף  כנדרש  ההתקנות  הושלמו  ברק',  'מי 

ובמתחם המרכז הלוגיסטי שליד מפעל קוקה קולה .
מנכ"ל תאגיד המים 'מי ברק' מר דוד צלניק מסר: 
מהנדס  בראשות  המקצועיים  לצוותים  מודה  "אני 
להגברת  הפעילות  על  קלצ'בסקי  עמוס  התאגיד 
העצמאות והשליטה של התאגיד לוויסות לחצי כניסת 
מים לעיר במיוחד בערבי שבת וחג. תאגיד המים 'מי 
בזכות  בישראל  הינו אחד התאגידים המובילים  ברק' 
המענה הייחודי שניתן לצורכי העיר ברוכת האוכלוסין 
להמשך  חיונית  פעילות  הינה  המגופים  התקנת  כ"י. 
והבאים  העיר  לתושבי  ורציפה  סדירה  מים  אספקת 

בשעריה".

פסיקה תקדימית תמנע אפליית חרדים בענף הנדל"ן
בפסיקה תקדימית קבעה סגנית נשיא בית המשפט השלום כי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים חל גם על רכישת 

דירות - וחייבה חברה לפצות את התובעים בארבעים אלף שקלים • כיצד זה משפיע על מאבקי גור בערד?

 יעקב אמסלם

פחות מ-30 יום קודם לחג וב'אשפר בשר' 
כבר ערוכים לקראת הפסח, אבל ההכנות 
הפורים,  חג  לפני  הרבה  עוד  מתחילות  באשפר 
בתכלית  המשובח  הבשר  את  לספק  בדאגה 
כשלחומרות  והמהדרים,  התורה  לבני  ההידור 
הרגילות, מתווספות החומרות המיוחדות של חג 

הפסח. 
הרבים,  לקונים  ערוכות  כבר  אשפר  חנויות 

בהידור,  חג  שמחת  מצוות  לקיים  המבקשים 
העומד  איכותי,  בבשר  הסדר  שלחן  את  ולענג 
הישיבה  ראש  מרן  של  המהודרת  כשרותו  תחת 

הגאון חכם שלום כהן – בד"ץ נווה ציון. 
ההיערכות השנה נושאת אופי מיוחד, כשהיא 
מגיעה כחלק מחגיגות שלושים השנה להיווסדה 
של חברת אשפר. על שלושה דברים, עומד מותג 

אשפר: כשרות, איכות ומחיר.
של  הצמודה  בהדרכתו  המהודרת  הכשרות 
ערך  לאחרונה  רק  כזכור,  הישיבה.  ראש  מרן 

'אשפר'  בשחיטת  מיוחד  סיור  כהן  הגר"ש  מרן 
שבכשרות בד"ץ נווה ציון, יחד עם רבני הבד"ץ 
בן  מסעוד  ורבי  שמעון  בן  שלמה  רבי  הגאונים 
יצחק  רבי  הגאונים  הגר"ש  של  חתניו  שמעון, 
זיאת ורבי יוסף חיון, העומדים בפיקוח הדוק על 

הבד"ץ וראשי חברת הבשר 'אשפר'. 
לאחר סיור ארוך, כשמרן עוקב בקפדנות אחר 
כל המסלול שעובר העוף ומחדד את ההקפדות 
והחומרות על פי דרישותיו, שב הגר"ש והכריז 

כי הוא אוכל "רק משחיטת נווה ציון". 

כאשר  ידועה,  'אשפר'  של  הבשר  איכות 
שום  לבשר  להזריק  שלא  מקפידים  בחברה 
בשר   100% מקבל  והקונה  מים,  או  תוספות 

ובנוסף משתמשים בבקר מזנים משובחים. 
רק  כאשר  נפש.  לכל  שווה  הוא  גם  והמחיר, 
בשורה  ב'אשפר'  יצאו  האחרונים  בחודשים 
ארוכה של מבצעים חסרי תקדים ומחירים שטרם 
נראו כמותם בשוק הבשר והדגים לרגל חגיגות 
לקראת  גם  כי  מבטיחים  ב'אשפר'  השלושים. 
הפסח, מתוכננים מבצעים מיוחדים, בכדי להקל 

על הציבור את העול הכבד של הוצאות החג. 

 ב'אשפר' נערכים לחג הפסח
 ברקע חגיגות ה-30 שנה להקמת אשפר, בחברה ערוכים לקונים הרבים המבקשים 

לענג את החג בבשר איכותי ומשובח, בכשרות המהודרת בפיקוחו הצמוד של מרן ראש 
הישיבה הגאון חכם שלום כהן ● וגם לפסח מתוכננת שורת מבצעים מיוחדים

חכם שלום כהן בסיור ב'אשפר'



בני ברק

עושים סדר כלכלי עם הרב מאיר שוורץ
הנך מוזמן לערב ייחודי בנושא:

הכנה כלכלית לפסח והצלחה בפרנסה

 הערב יתקיים ביום ראשון כ"ח באדר 26.3.17 בשעה 19:30
במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק

 בנוסף למעוניינים יתקיים רישום לסדנאות הבאות:
 סדנת העצמה עם הרב מאיר שוורץ

סדנת כלכלת משפחה ע״י מרצה בכיר מארגון מסילה

תי
ווח
והר

בתי  
והוצאתי  והכנסתי  וחיש

׳מפתח לפרנסה טובה׳

הרב מאיר שוורץ
מרצה בכיר בערכים

 ׳תכנון כלכלי לפסח׳ 
הרב נתנאל זליקוביץ 

מרצה בכיר במסילה



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 
חזק ועוצמתי במיוחד

סאוטר  מיקסר  פסח,  לפני  רגע 
עם  במטבח.  שצריך  מה  בדיוק  זה 
בעל  ‘סאוטר’,  מבית  הענק  המיקסר 
1500W, ובעל  ההספק העוצמתי של 
 6.7 - בנפח  הקערה הגדולה במיוחד 
מטעמי  כל  את  להכין  תוכלו  ליטר 

החג ולארח את כל המשפחה בראש שקט. המיקסר הענק 
יחידה.  בפעולה  בצק  קילו   3.7 של   כמות  להכיל  מסוגל 
ליציבות.  המיקסר  בבסיס  גומי  ורגליות  שקוף  קערה  כיסוי 
ניתן להשיג בצבעים: לבן, אדום, שחור. שלוש שנות אחריות 
לתקנון.  בכפוף  צריכה’  מוצרי  ‘אלקטרה  מבית  מלאות 
החג  לכבוד  ‘סאוטר’  מיקסר  קנו  מיוחד,  מבצע  ועכשיו 

ותקבלו בלנדר )למיקסר( מבית ‘סאוטר’ במתנה.

פנקי את עצמך במתנה לחג 
מבשרים  הפורח  האביב  ניחוחות 
של  החג  הפסח-  חג  בואו  על 
הבשמים החדשים. זה הזמן שלך 
שהשיק  חדש  בבושם  להתפנק 
דונה  האמריקאי  האופנה  מותג 

יורק, בושם שיעניק לך תחושה אביבית פרחונית.  ניו  קארן 
DKNY Be Tempted Eau So Blush מושך אתכן לחוות 
פרחוניים  תווים  המשלב  בניחוח  עדינות  של  יותר  רך  פן 
על  להתענג  לחקור.  להתפנק.  עציים.  תווים  עם  רעננים 
ורוד  בגוון  בקבוק  האריזה:   .DKNY של  החדש  הניחוח 
סמוק ונשי, מתהדר במכסה מתכתי עם מתז ושוכן בקרטון 
סמוק וייחודי. ניתן להשיג בכל רשתות הפארם ופרפומריות 

נבחרות. מחיר: 179 ₪ ל- 50 מ”ל | 279 ₪ ל- 100 מ”ל

הזדמנות אחרונה לזכות ב-1,000 ₪ 
‘אפיקומן  למבצע  אחרונים  ימים  נותרו 
שבו  הפסח,  חג  לקראת  סנו  של  במזומן’ 
לקניות.  שקלים  באלף  יום  בכל  לזכות  ניתן 
השתתפות  נרשמה  האחרונים  בשבועות 
שיא במבצע. אלפי משתתפים מרחבי הארץ 

כדי  סנו.  של  האפיקומן  במתנת  בזכייה  מזלם  את  ניסו 
ב-49.90  סנו  מוצרי  ממגוון  לקנות  יש  במבצע,  להשתתף 
לטלפון  להתקשר  הקנייה,  הוכחת  את  ולשמור  ומעלה   ₪
שני  סנו.  של  האפיקומן  במשחק  ולהשתתף   03-3739090
המשתתפים שיענו נכון ובזמן המהיר ביותר באותו יום יזכו 
באלף שקלים מתנת אפיקומן! המבצע יתקיים עד התאריך 

ג’ בניסן, 30/3,

תוספות חדשות 
אחלה של שטראוס מרחיבה את 
עם  אבי  של  החומוסייה  סדרת 
בתוספות  בטחינה  עשיר  חומוס 
של  וטעימות  מיוחדות  חדשות, 
מתכונים מעולמות ה”חומוסיות”. 
השף  אריה,  גור  יניב  לדברי 

הטחינה  האיכותיים,  החומוס  לגרגירי  “בנוסף  אחלה:  של 
ככל  החומוס.  של  במתכון  משמעותית  מאוד  הגולמית 
איכותית,  תהיה  שהיא  ומקפידים  טחינה  יותר  שמוסיפים 
החומוס טעים ועשיר יותר. אבל זה לא מספיק. בחומוסייה 
שבאות  המיוחדות,  והתוספות  שלמה  מנה  הינו  החומוס 
מעל, הן נותנות את הערך המוסף. בסדרת החומוסייה של 
אבי הבאנו תוספות שאנשים אוהבים- חומוס בתוספת של 
ופלפלים  אמיתי  חלפיניו  פלפל  עם  חומוס  עשירה,  טחינה 
ואיך אפשר בלי הרוטב שום  קלויים, שעושים הרבה שמח 

לימון שנמזג באדיבות מעל. כשרות: שארית ישראל.

ללילה שקט במיוחד
טיטולים פרימיום, החיתול המוביל 
בימים  מתחדש  החרדי,  במגזר 
ומשופר,  חדש  חיתול  ומציג  אלה 
הגנה  עם  משודרגות  דפנות  עם 
מפני  יותר  טובה  לאטימה  כפולה 

נזילות, ספיגה משופרת לאורך זמן, לשוניות מעוגלות, רכות 
גמישה  ומותנית  התינוק,  עור  גירוי  למניעת  יותר  וגמישות 
להתאמה מיטבית לגוף התינוק. מלבד זאת, מציג טיטולים 
קונספט  עם  ואטרקטיביות,  חדשות  אריזות  פרימיום 
וגם עיצוב  עיצובי, המספר סיפור בעולמות תוכן רלוונטיים 
והאהוב.  המוכר  התינוק  דמות  עם  לחיתול,  ומרענן  חדש 
המאפשר  שלי”  “השלב   – מידות  סרגל  יוצג  האריזה,  בצד 
התמצאות טובה יותר במידות ומשקלים ובגב האריזה יופיע 
פרימיום  טיטולים  החיתול.  אודות  מעשיר  תוכן  לראשונה 
משווק במידות 2, 3, 4, +4, 5, 6 ניתן לרכוש ברשתות השיווק.

לא רואים שזה מייקאפ
דמייני לעצמך רגע אחד מושלם המתרחש מדי 
משיקה  קליניק  ומסתדר.  מתאזן  הכל  שבו  יום, 
 Superbalanced Silk Makeup SPF 15 את
החדש, מייקאפ קטן וחכם המאזן את הכל. הוא 
מעניק  זאת  ועם  עורך,  על  משקל  נטול  מרגיש 
מעניק  אך  השמנוניות  את  מווסת  מושלם,  כיסוי 

על  מגן  בעת  בה  אבל  ונוזלי  משיי  במרקם  נמשח  לחות, 
עורך עם SPF. הוא התגלמות ה”מייקאפ שאינו מרגיש כמו 
מייקאפ” והוא מותיר את עורך עם גימור מאט טבעי. פורמולה 
חכמה ואינטואיטיבית מאזנת את הטרדות המשתנות תדיר 
של  והרוויה  שמנוניים  לאזורים  מאט  מרקם  עם  עורך  אל 
מקטעים יבשים. זהו מייקאפ נוזלי ביותר ונטול שמן ולפיכך 
כיסוי  ומעניק  ושמן  מעורב  שמן  מעורב,  יבש  לעור  מושלם 
שקוף עד בינוני הניתן לבנייה בשכבות. פולימרים המגיבים 
הנקבוביות,  מראה  את  מטשטשים  אמיתי,  ומשי  לאור 
העור  עם  להתאחד  לנוסחה  ומאפשרים  והקמטים  הקווים 

עם המשיחה.

התנור המדויק ביותר 
להתחדש  הזמן  זהו  בפתח,  הפסח  חג 
בתנור שיעשה את העבודה כמו שצריך. 
שף מירי זורגר אשר מאחוריה וותק של 
שנים רבות בתחום הקולינריה: “בפסח 
תנור  רק  מוגבלים,  הגלם  כשחומרי 
מושלמת.  לאפיה  לכן  לעזור  יכול  טוב 
נותנים  רבים  אנשים  תנור,  כשרוכשים 

דגש על נראות ועיצוב המוצר, הדגש הנכון הוא איך התנור 
אופה, אסור לשכוח שלשם כך הוא נועד.  חשוב לדעת כי 
שלא  אפייה  מתכוני  הרבה  יש  בבישול,  כמו  שלא  באפייה 
 - תנור  לקנות  מתכנן  מישהו  אם  איכותי.  תנור  בלי  יצליחו 
פסח זה זמן מעולה! אני ממליצה בחום על התנור המדויק 
ביותר שפגשתי, לאפייה אחידה ותוצאות מושלמות – סאוטר 
דגם TSD 650 המשווק בלעדית בקרן בני הישיבות”. תנור 
‘סאוטר’ משולב דו תאי הלכתי דגם 650 מתוצרת איטליה, 
התאים  בין  הפרדה  אישור  הכולל  ובלעדי  חדש  דגם  הינו 
הרב  בראשות  להלכה  הטכנולוגי  המכון  ע’’י  ובשרי(  )חלבי 
בשני  בשבת  להפעלה  השבת  משמרת  ואישור  הלפרין, 
אופציה  ישנה  זה  בתנור  כמו’’כ,  פלטה.  במקום  התאים 
 2 מחוסנת  מזכוכית  עליון  מכסה  טורבו.  לביטול  בלעדית 

דלתות בעלות 2 שכבות זכוכית.

תעודת עובד למופת בכנס הוקרה 
המרכזים  מכל  מהמחוז  עובדים  ואלפי  המחוז,  הנהלת 
הרפואיים של מכבי במחוז המרכז התכנסו במהלך השבוע 
האחרון לטקס הענקת תעודות הוקרה לעובדים מצטיינים 
שפעילותם הינה מופת לכולם. את הטקס כיבדו בנוכחותם 
יו”ר מכבי פרופ’ משה רוח, ראש  מנכ”ל מכבי מר רן סער, 
פרופ’  פורת,  אבי  פרופ’  אש,  נחמן  פרופ’  הבריאות  חטיבת 
ורדה שלו, מר יגאל וידאל ראש אגף השירות ומר ארי אור 
ראש אגף משאבי אנוש של מכבי ומנהלים בכירים נוספים. 
בליי  אריה  לד”ר  הוקרה  תעודת  הוענקה  הטקס  במהלך 
רופא משפחה במרחב בני ברק, על ידי ראש מחוז המרכז 
ד”ר  המחוזית  הרפואית  המנהלת  חסיד,  דבורה  הגב’ 
שירות  על  מאיו.  רינת  הגב’  התפעול  ומנהלת  רינגל,  סיגל 
זה  ברק  בבני  היטב  מוכר  בליי  ד”ר  ומסור.  מקצועי  רפואי 
הוא  בהם  החברים  אלפי  ידי  על  מאוד  ומוערך  שנה   30
מטפל. תעודות הצטיינות נוספות הוענקו לעובדים נוספים 

שהצטיינו בתחום השרות. 

שמחו עם הקהילה 
הארץ  רחבי  בכל  מרכנתיל  בנק  עובדי 
מגוונות  בפעילויות  הפורים  בימי  השתתפו 

אבות  בבתי  פעילויות  קיימו  העובדים  הקהילה.  למען 
ילדי  עם  ביחד  חוגגים  אחרים  לקשישים,  יום  ובמרכזי 
מבנים  בשיפוץ  עוסקים  חלקם  רווחה,  ומעונות  פנימיות 
שאול  והדרום,  ירושלים  אזור  מנהל  ועוד.  ציבוריות  וגינות 
והדוקים  חמים  קשרים  יצרנו  השנים  “במשך  אמר:  בביש 
במסיבות  חלק  לקחת  התרגשנו   בעיר.  הקהילות  עם 
רכשנו  המנות  משלוחי  את  ולשמח.  לשמוח  ושמחנו  החג 
מעמותות המסייעות לבעלי מוגבלויות ובדרך זו אנו תורמים 
נמשיך  בעתיד  שגם  כמובן  ושוב.  שוב  לקהילה  ונותנים 

ונעשה פעילויות דומות”.

מחלקים לכם אפיקומן 
חג הפסח המתקרב מתאפיין בשלושה 
הבית,  התחדשות  מרכזיים:  אלמנטים 
מותג  ‘סאוטר’,  אוכל.  והמון  ניקיון 
בארץ,  המוביל  והאפייה  הבישול 
במבצע משתלם במיוחד לקראת החג: 

‘סאוטר’  של  והמקררים  המדיחים  התנורים,  ממגוון  קנו 
 ₪ כ-1250   בשווי  “נעמן”  מבית  מהודר  סירים  סט  וקבלו 
Sauter, המותג המוביל בתחום הבישול, האפייה  במתנה! 
ומדיחי הכלים, מצטיין באיכות, אמינות ועיצוב חדשני ונמכר 
ברשתות  לממש  ניתן  המבצעים  את  שנים.  עשרות  בארץ 
בתוקף  המבצע  הארץ,  ברחבי  נבחרות  ובחנויות  החשמל 

עד ה-10.4.17 או עד גמר המלאי.

הפסח הזה כולו סולתם
של  פשרות  ללא  באיכות  סולתם  של  והמחבתות  הסירים 
מ-65  למעלה  כבר  המטבח  כלי  בשוק  המובילה  החברה 

שנים. בחג הפסח הזה יהפוך המטבח שלך למלכותי, ותוכלי 
המסורתיים  בסירים  המסורתיים  המאכלים  את  לבשל 
יותר.  עוד  ושמח  טעים  למוצלח,  הפסח  את  לך  שיעשו 
מרקי החג והתבשילים שיתבשלו בסירי הלחץ של סולתם 
להם  שיעזור  ומהיר  קצר  בישול  ובזמן  מעודן  בטעם  ייצאו 
סולתם  מחבתות  שלהם.  התזונתיים  הערכים  על  לשמור 
לתחתית  יידבק  שהמאכל  בלי  מושלם,  טיגון  מאפשרות   –
מאלומיניום  מיוצרות  שהן  לעובדה  הודות  זאת  המחבת, 
 Non ה-  ציפוי  ובזכות  שכבתי  רב  יציקה  בתהליך  טהור 
Stick האיכותי. השנה תוכלי להתפנק בסדרת כלי הבישול 
 Mineral Stone, Granite Magma ,king stone red
סירים לבישול ולהגשה בציפוי שיש. סירים בטוחים לשימוש 
וחיסכון  מיטבי  לבישול  ויעילה  שווה  חום  חלוקת  המציעים 
 – במטבח  הסירים  קולקציית  להשלמת  ובאנרגיה.  בזמן 
מומלץ לבחור בסירים מסוג סוטז’, שקיימים בכל הסדרות 
לשימוש  בטוחים  הם  ובאנרגיה.  בזמן  לחיסכון  השונות, 

ומאפשרים שימוש מופחת בשמן.

ארבעה הורים זכו בתחרות 
לקראת חג הפורים, ערך סימילאק 
את  שהזמין  מבצע  למהדרין 
ההורים לעצב משלוחי מנות מכל 
משלוח  אחרים,  להורים  הלב 
בתוכו  לכלול  צריך  היה  המנות 
הורה  כל  שתשתמח  המתנה  את 
למהדרין.  סימילאק  של  פחית   -

ביותר  והמרשימים  היצירתיים  המנות  משלוחי  ארבעת 
זיכו את  ורצון גדול לשמח,  שהעידו על השקעה מכל הלב 
השולחים ב-5 פחיות סימילאק למהדרין 900 גרם כל אחת. 
הגדולה  המנות  משלוחי  בתחרות  השתתפו  רבים  הורים 
מנות  משלוחי  של  רבות  ותמונות  למהדרין,  סימילאק  של 
יפהפיים הגיעו אל כתובת התחרות. צוות השיפוט התרשם 
משלוחי  בארבעת  והבחירה  שצולמו  התמונות  מן  מאוד 
כשהתקשרו  מאתגרת.  משימה  הייתה  הזוכים  המנות 
זכו  הם  הזכיה,  על  הזוכים  לארבעת  לספר  מסימילאק 

לשמוע מעבר לקו הורים שמחים, נרגשים ואסירי תודה.

מי זכתה במבחן טעימות? 
חברת פרנקלס ממשיכה להוביל בקטגוריית 
ביותר  הגבוה  בציון  וזוכה  לפסח  העוגיות 
במבחן טעימות שנערך לאחרונה בקרב הורים 
וילדים בריכוזים החרדיים. את המבחן עשתה 
וזכתה  והוריהם  ילדים  בקרב   EFI חברת 
בפריכות  בטעם,  הראשון,  במקום  פרנקלס 

ובמראה המשובב. בסיום הטעימות ציין אחד המנכ”לים כי 
שאפשר  לפסח  הראשונות  “העוגיות  הינן  פרנקלס  עוגיות 
לאכול בלי לטבול קודם בתה...”. פרנקלס, מרחיבה השנה 
את הסל ומוסיפה לעשרות מוצריה מאפה המהווה בשורה 
תוספת  ללא  במיוחד  טעימות  לפסח  עוגיות  ממש:  של 
סוכר. הסדרה כוללת 2 טעמים נבחרים – בראוניז ושקדים 
עוגיות  וניל,  עוגיות  הוותיקות;  העוגיות  לז’אנר  ומצטרפת 
שוקולד,  שוקוצ’יפס  עוגיות  בראוניז,  קינמון,  עוגיות  תפו”א, 
עוגיות שוקוצ’יפס וניל, עוגיות אגוזים ועוגיות שקדים. עוגיות 
פרנקל’ס משווקות לחנויות ע”י חברת טעמן, ונמצאות תחת 

הכשרות המהודרת של בד”צ העדה החרדית.

עושים סדר כלכלי
שנפער  ה’חור’  את  מכיר  לא  מאיתנו  מי 
גם  המשפחתי.  בתקציב  שנה  מידי  לו 
למי שמצליח ‘לגמור’ את החודש במהלך 
השנה כולה הרי שלקראת חג הפסח הוא 
בקצב  לעמוד   - מיוחד  אתגר  לפני  ניצב 

ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  במרכז  ההוצאות. 
ייחודי רגע לפני הקניות  מזמינים את הציבור הרחב לערב 
הערב  כלכלי”  סדר  “עושים  הכותרת  תחת  הפסח,  לחג 
יעסוק  סביב נושא ההכנה כלכלית לפסח והצלחה בפרנסה. 
במרכז הערב יתקיימו ההרצאות המרתקות מפיהם של פה 
לפרנסה  ‘מפתח  בנושא  שוורץ  מאיר  הרב  מרגליות  מפיק 
‘מסילה’  בארגון  בכיר  מרצה  זליקוביץ  נתנאל  והרב  טובה’ 
בנושא ‘תכנון כלכלי לפסח’. הערב המיועד לגברים בלבד, 
יתקיים אי”ה ביום ראשון, כ”ח באדר 26.3.17 בשעה 19:30 

במרכז להכוון תעסוקתי ברחוב הירדן 31 בני ברק.

קולקציה חדשה 
בע”מ’  הנעלה  יבוא  ‘קבקב  חברת 
נעל  עם  להתחדש  אתכם  מזמינה 
מודל  את  שמובילה  נוחה  אלגנט 

נעלי פאקו מרטין  ובעולם.  נעלי האיכות האגלנטיים בארץ 
משווקות בישראל 35 שנים ועד היום נמכרו בישראל קרוב 
הנוחות  מרטין,  פאקו  של  האיכות  נעליים.  זוגות  למיליון 
לקוחות  אלפי  שמאות  הסיבה  הם  החדישים   והעיצובים 
מגיעות  הנעליים  מחדש.  שנה  כל  המותג  בנעלי  בוחרים 
בוריאציות וסגנונות עיצוב שונים, וניתן להשיגם כנעלי סירה, 
אבזם או שרוכים. נעלי Paco Martin מיוצרות מהחומרים 
לאורך  ועמידות  אמיתי  מעור  ועשויות  ביותר  האיכותיים 

זמן, ובכל נעלי המותג - מושם דגש רב על נוחות ובריאות 
הרגל לצד מראה מכובד, נאה ואלגנטי, חלק מהדגמים ניתן 
להשיג גם במידות נוער. משווק בבלעדיות בארץ ע”י קבקב 
יבוא הנעלה בע”מ, שימו לב בכדי להיזהר מחיקויים, בידקו 
כי קופסת הנעליים מגיעה בצבע בורדו, עם כיתוב זהב על 

הקופסא, כמו כן פחית זהב עם לוגו של פאקו מרטין.

היגיינת הפה גם בפסח
ממליצים  והשינניות  השיניים  רופאי 
לפחות  שיניים  מברשת  את  להחליף 
הוא  פסח  חודשים.  בשלושה  פעם 
במוצרי  גם  להתחדש  מצוין  זמן 
משחת  לפסח.  כשרים   - פה  היגיינת 
השיניים קולגייט טוטל – כשרה לפסח 
חתם  וחוג  מנצסטר  בד”צ  בהשגחת 

סופר בני ברק. קולגייט טוטל היא משחת השיניים היחידה 
הצטברות  כנגד  שעות   12 למשך  מלאה  הגנה  המעניקה 
בשכבת  והחניכיים  השיניים  את  מצפה  המשחה  חיידקים. 
אכילה  לאחר  גם  שעות,   12 למשך  לפעול  וממשיכה  מגן 
פלאק,  בעששת,  לטיפול  מסייעת  טוטל  קולגייט  ושתייה. 
בעיות חניכיים, אבן שן, חיזוק זגוגית השן, לובן טבעי, נשימה 
בטעם   – מינט  קלין  טוטל  קולגייט  רגישות.  ושיניים  רעננה 
משחת  את  למצוא  ניתן  הפסח  בתקופת  מרענן.  מנטה 
מ”ל  ו100  מ”ל   75 גדלים:   בשני  טוטל  קולגייט  השיניים 
וכמו כן במארזים. מחיר: 15-24 שקלים למשחה. מברשת 
השיניים קולגייט  360 המברשת הטובה והמתקדמת ביותר 
חלל  כל  לניקיון  רכה  טקסטורה  בעל  לשון  מנקה  הכוללת 
יותר  ועד 96%  יותר פלאק   הוכחה קלינית כמסירה  הפה. 

חיידקים לניקיון פה מושלם.

לצאת ברכוש גדול 
ניקיון  של  חגיגה  מציג  מהדרין’  ‘שוק 
שחוללה  הרשת  הפסח.  חג  לקראת 
המשפחה  של  הקנייה  בהרגלי  מהפך 

חג  לקראת  מפתיעה  מבצעים  בסדרת  יוצאת  החרדית 
חיסכון  תוך  הבית,  לניקיון  להיערך  לכם  ומציעה  הפסח, 
חד- במהלך  מדובר  לא  מהדרין’  ב’שוק  משמעותי.  כלכלי 
פעמי או בגימיק חולף, אלא במדיניות רציפה. בין המחירים 
המפתיעים תוכלו למצוא: קנו שלוש מוצרים ממגוון מוצרי 
במתנה.  ‘ניקול’  נייר  מגבת  שלישיית  מארז  וקבלו  ‘ניקול’ 
גלילים(   48( ‘מולט’  טואלט  מנייר  ליהנות   תוכלו  בנוסף 
 2 ‘אורביטול’   שיניים  משחת  שלישיית  מארז   .₪ ב-29.90 
יחידות ב-24 ₪ כמו כן תוכלו  להתכונן לצחצוח הבית עם: 
מטליות רב שימושיות מארז עשיריית 2 ב- 10 ₪. אקונומיקה 
 4 קלין  כביסה  מרכך  בלבד,   ₪ ב-6.90  ‘מג’יק’  מבושמת  
ליטר ב- 9.90 ₪.  ותרסיס לניקוי כללי 750 מ”ל ‘סיליט באנג’ 
3 יחידות ב-20 ₪. ועוד מגוון רחב של מבצעים לכבוד החג.

מעצבים את הבית לפסח
לחוש  ניתן  זו  בתקופה  מתקרב,  הפסח  חג 
מביא  שהחג  ההתחדשות  אווירת  את 
וזה  גם הזמן  לחדש  ובסביבה.  עמו, בבית 
מציעה  ‘טמבור’,  הבית.   פנים  את  ולשדרג 
מגוון פתרונות לשדרוג הבית, הקלים ליישום 
עצמי. בעולם הצבעים הדקורטיביים, מציגה 

לקירות  וגימורים  בטקסטורות   – בהירים  אפקטים  טמבור 
ועיצוב  האופנה  בעולם  העדכניות  למגמות  בהתאם  פנים, 
בשנים  יותר.  ומעוצב  אסתטי  גוון  לביתכם  שיכניסו  הבית 
לגוונים  מעבר  של  גוברת  למגמה  עדים  אנו  האחרונות 
בהירים, קלאסיים, שמתאימים לאורך שנים ומצד שני – רצון 
להתעדכן עם גימורים אפנתיים וייחודיים. האפקטים כוללים 
ספארי  ואפקט  פנינה  יוטה  בד  במראה  אפקט  גוונים:  שני 
פנינה. לתיאום פגישת ייעוץ אישית: 03-5708130 שלוחה 1 

מארזי מתנות לחג
פסח  לקראת  שמחונים  מבית  מיוחד 
המשלבים  מקוריים  מתנות  מארזי  מגוון 
'שמחונים'  מוצרי  ומגוון  שוקולדים  יינות, 
פסח,  של  הגדה  ובהם  המקוריים 
לוח  האילנות,  ברכת  תפילות,  ליקוטי 

ספירת העומר ומגוון מוצרים נוספים בכריכה משובבת עין 
ובהטבעות מיוחדות. ההגדות מוצעות במגוון צבעים וכריכות 

ובהן כריכות יוקרתיות ומשולבות עור ואבני סוברובסקי.

לראשונה: כשרות מהודרת לפסח
את סדרת ממרחי 'השחר העולה' אין 
צורך להציג, דורות של ילדים ומבוגרים 
עם  כעת  המופלא.  הטעם  על  גדלו 
הממרחים  סדרת  הפסח,  חג  הגיע 
האהובה ממתינה לכם בתזמון מושלם 

החרדית  עדה  בד"צ  של  מהודרת  בכשרות  ומתחדשת 
וללא קטניות. סדרת  לפסח  גם  השנה אלא  לימות  רק  לא 
"השחר העולה" למהדרין כוללת את ממרח פרווה וממרח 

חלבי בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית. 
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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 

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

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 צורך בהשרייה - מוכנות 

לאכילה. מחיר מומלץ לצרכן: -6.90
7.90 ₪  כשרות: פרווה, בד”צ אגודת 

ישראל
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קצרצרים
ממשיכה  פלדמן”  של  “הגלידות  חברת 

מוצרי  אסטרטגיית  את  לחזק 
את  ופותחת   Life Style

עם   2017 הגלידות  עונת 
פרי  השייק  סדרות  הרחבת 

המצליחות.   Cocktail וה- 
 Hot בנוסף, החברה תשיק שלגון

מארז  עם  לילדים  חדש   Wheels
הכולל שלגון שרבט בטעם סוכריה 
Hot Wheels ומכונית מרוץ מדגם

הפיצה המיוחדת החדשה של פיצה 
פיצה   Remix בייטס  צ’יזי  האט: 
מוצרלה  נגיסי   28 עם  משפחתית 
בשלושה טעמים: שום שמיר, צ’ילי 
פיקנטי. חפשו בסניפי  ודבש  חריף 

מהדרין 
ת  י ב

יוסף

חדש מקליית גת: רסק תפוחי 
עץ 100% טבעי ללא תוספת 

ללא  סוכר, 
ם  י ר מ ו ח
ם  י ר מ ש מ
צבעי  וללא 
. כשר  מאכל 
חוג  לפסח 
סופר  חתם 

ב”ב

ממרחי  בסדרת  חדש  מוצר  משיקה  “אחוה” 
הטחינה החדשנית מתוצרתה: ממרח טחינה עם 
טחינה   42% מכיל  סוכר.  תוספת  ללא  שוקולד 
טרנס,  שומן  ללא  סוכרים,  ללא  מלא,  משומשום 

ללא כולסטרול, דל 
ואינו  בנתרן  מאוד 
מאכל.  צבעי  מכיל 
כממרח  מתאים 
בכריכים,  מתוק 

לעוגות ולעוגיות

ומשווקת מותג  יבואנית  ליימן שליסל 
מנטוס בישראל, מציעה לכבוד פסח, 
מהדורות מיוחדות של מסטיק מנטוס 
–  במגוון סוגים וטעמים כשרים לפסח
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לעבוד בתחום שאינו מתאים לתכונות ולכישורים שלך, 
עלול לתסכל, להתיש ולגרום לתחושת חוסר סיפוק תמידי 

בעבודה. באמצעות אבחון אישי מקיף ומקצועי, תוכלו למצוא 
את העבודה שתתאים לכישוריכם בצורה הטובה ביותר....

אבחון תעסוקתי 
מקיף ומקצועי

העבודה 
מתסכלת 

אותך?

שיחות הכוונה עם 
יועצים תעסוקתיים

אבחונים במחיר 
מסובסד

מגוון אבחונים 
תעסוקתיים

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>
sara.yosef@bbm.org.il

בני ברק

עבודה ריווחית לא צריכה להיות מתסכלת

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 
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החדשנות  את  להוביל  ממשיך  מילקי 
מילקי  את  ומשיק  המעדנים  בעולם 
מוס שוקולד בגביע חדש המעצים את 
חוויית הפינוק ובנוסף משיק טעם חדש 

מילקי מוס שוקולד בטעם אגוזים

דוד  מסדרת  גורמה"  אדמה  "תפוחי 
הנמכרים  אירופאים  זנים  הם  משה 
פקעותיהם  באירופה.  איכרים  בשווקי 

בינוני,  או  קטן  בגודל 
ואחידות  מוארכות 
בהיר  צבען  במבנה, 
מרקם  בעלות  והן 
שמאפשר לחתוך אותן 
לבישול, סלטים ומאכלי 

קדירה בלי שיתפוררו.

כשרים  יינות  מארזי  משיק  ויתקין  יקב 
ח  ס פ ל
ת  ר ד ס ב
ע  ס מ "
 " י ל א ר ש י
יכולת  עם 
ה  ר י ח ב
של  ושינוי 
ל  י ה מ ת

היינות

מיוחדת  מארזים  קולקציית  מציגה  סבון 
כבר   SABON  !₪  59 מ-  החל  לפסח 
רק  לכם  בשבילכם,  הכול  על  חשבה 
מוצרי  המארזים,  המתנות,  לבחור:  נותר 
הסרט  המהודרת,  האריזה  האיכות, 

המעטר ואפילו הכיתוב כבר מוכנים

 EXTREME משיקה:   IL MAKIAGE
עמידות  קרם  צלליות   20 של  סדרה   –
בגימור  מדהימים,  בגוונים  זמן  לאורך 
צללית:  מחיר  מטאלי.  או  גליטרי  מט, 
119 ₪ מחיר מבצע בחודש מרץ: 69 ₪ 

החדשה  המשקפיים  קולקציית 
של המותג נובוריש דוג של המעצב 
מעוז דהאן מציג פריטי גברים לצד 
חיבור  נוצר  והשנה,  נשים  פריטי 
הפופולארי  המשקפיים  מותג  עם 
 .Private Vintage Collection
 Nouveau Riche ב-  להשיג 

  Dog

  DIESEL הבישום  מותג 
לגבר  חדש  בושם  משיק 
 ONLY THE BRAVE
יותר  רענן  בניחוח   HIGH
המומלץ  המחיר  פעם.  מאי 
 /  ₪ 169  – 75 מ”ל  לצרכן: 

125 מ”ל – 199 ₪ 

סדר  שעושה  היחידי  הספר 
על  דגש  תוך  האירוח  בתחום 
“אירוח מושלם  החוויה עצמה: 
מעצבת  כתבו:  קלות”.  בקלי 
“פעמית”  קבוצת  של  הבית 
שירן בן שמעון לוי והעיתונאית 
להשיג  ניתן  ליוי.  דוד  בן  מירי 

בסניפי פעמית סטור

 BEABA: מבית  חדש 
BABYCOOK - מכשיר ייחודי 
לשלב  הלידה  משלב  המתאים 
מזינה.  לארוחה  ועד  הטעימות 
סטריליזטור,  בקבוקים,  מחמם 
ניתן  מזון.  ומפשיר  טוחן  מאדה 
להשיג בחנויות תינוקות ובאתר: 

http://www.carino.co.il

חדש ובלעדי: ד”ר פישר משיקה 
 Genesis חדשה  סדרה 
 4 הכוללת   Multi Action
לניקוי  חדשניים  מגבונים  סוגי 
איפור  להסרת  העור,  של  יסודי 

ולטיפול בעור הפנים

 YON-KA PARIS הטיפוח  מותג 
עור  עם  לחג  מגיעים  השנה  מציג: 
פנים משודרג! מארז מהודר ומפנק 
במיוחד לאישה לפסח הכולל סרום 
והזנה.  לחות  קרם   + מרוכז  לחותי 

לבירור: 09-7456220

מותג   Olea essence
של  הבד  “בית  של  הבית 
טיפוח  מארזי  מציע  הגולן” 
פרי  על  המבוססים  טבעיים 
www. להשיג:  הזית.  ושמן 

oleaessence.com

טיפוח  מותג   ,NIVEA החגים  לכבוד 
העור הרחב בעולם, מציע מגוון מארזי 
ניתן  וגברים.  לנשים  חגיגיים  טיפוח 

להשיג ברשתות הפארם המובחרות

טיפוח  מארזי  מציג:   crèma הטיפוח  מותג 
בניחוחות  פסח  לכבוד  ולגבר  לאישה  מתנה  

מפנקים ובמחירים שווים במיוחד

העולמית   BIO SCULPTURE חברת 
עוד  משיקה  הציפורן  לבריאות  המטיפה 
ציפורניים  ושיקום  לטיפוח  זהב  מוצרי   2
טבעיות OXY-GAIN BASE - לציפורניים 
 PROTEIN וכוססות.  מתפצלות  רכות, 

BASE - לציפורניים דקיקות ופגועות

הטיפוח  מותג 
משיק   WELEDA
על  לשמירה  סדרה 
ומטופח  בריא  מראה 
והעור  הציפורן  של 
שסביבה: עט לטיפוח 
ועט  הציפורן  ולחיזוק 
העור  והזנת  לריכוך 

סביב הציפורן  

המותג Novel Collection מציג: מפצח 
אגוזים מוכסף בצורת סנאי לכבוד פסח. 
רשתות  במגוון  להשיג:    ₪  183 מחיר: 

ובחנויות כלי בית ונוי

לאביב  האיפור  קולקציית 
ג’יבנשי   מבית   2017
וגוונים  נוסחאות  מכילה 
עדינים  שהופכים  עמוקים 
השימוש.  במהלך  ונקיים 
 PRISME LIBRE :בתמונה
פודרה   –  TRAVEL
לנסיעות במהדורה מוגבלת

מציעה  פיליפס 
מגוון מכונות גילוח, 
וקוצצי  תספורת 
לכבוד  כמתנה  זקן 
לאבא,  הפסח  חג 
לבן  או  לבעל 

המתבגר

-outdoor ה  ציוד  יצרנית  שורש, 
את  משיקה  הותיקה,  המקומית 
 2017 שורש  סנדלי  קולקציית 
מדגם “אורבן” URBAN לראשונה 
ברשתות:  להשיג  עור.  רפידת  עם 
ובחנויות  וריקושט  למטייל 

המטיילים וההנעלה 

האופנה  ירידי 
מבית   Sheek.Me
לימור  של  היוצר 
במתכונת  חוזר  כץ, 
במיוחד  חגיגית 
חודשי  במהלך 
ויעבור  אפריל  מרץ- 
שמואל,  גבעת  ב: 
ירושלים,  אורנית, 
וחיפה,  מודיעין 
שמים  הפעם  כאשר 
הדתית  האישה  את 
במרכז.  והחרדית 
חינם!  הכניסה 

www.Sheek.Me



 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

בס“ד

כחלק מהפעילויות לשיפור ולשדרוג מצב התנועה באזורים שונים העיר, 
מיום  והחל  ה',  בשיכון  בר-אילן  ברחוב  החד-סטריות  כיוון  שינוי  יתבצע 
שלישי, ח' בניסן ה'תשע"ז (4/4/17), ישתנה כיוון התנועה ברחוב בר-אילן, 

והוא יהיה מרחוב הרב שפירא לכיוון רחוב הרב ריינס.
ביציאה  התנועה  בעומס  ויוקל  ה'  משיכון  יציאה  תתווסף  מכך,  כתוצאה 
פיתוח  לעבודות  בנוסף  וזאת  כיבוי-אש,  תחנת  ע"י  שפירא,  הרב  מרחוב 
לדו-סטרי  בחלקו  שהפך  הושע  ברחוב   ,₪ מליוני  של  בסכומים  תשתיות, 
מצב  שופר  זאת,  ובעקבות  לדו-סטרי,  כולו  שהפך  השלושה  וברחוב 

התנועה בצמתי הרחובות רבי יצחק נפחא-הרב שפירא-אהרונוביץ.

עם שינוי כיוון התנועה ברחוב בר-אילן, ישונה גם מסלול קו 134, והתחנות 
תבוטלנה,   15 שפירא  הרב  וברחוב   2 ריינס  הרב  ברחוב  כה  עד  שפעלו 
ובמקומן תמוקמנה התחנות החדשות ברחוב בר-אילן 13 וברחוב בר-אילן 1.

זהו חלק משיפורי התנועה, ובכוונת העירייה לבצע
שיפורים ושדרוג בהמשך הזמן, גם באזורים נוספים.

שינוי הכיוון – הכיוון לשיפור ולשדרוג

ימי השתלמות
בחברה הכלכלית

במסגרת השתלמויות מקצועיות לעובדי החברה הכלכלית 

לבני-ברק, יהיו משרדי החברה סגורים:

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

          ב. יום חמישי, כ“ה באדר ה‘תשע“ז (23/3/17).

נא שימו לב לתאריכי ההשתלמויות, כדי שלא תטריחו 

עצמכם להגיע בימים הנ"ל, בהם סגורים המשרדים.

בברכה,
ההנהלה

סגור

בס“ד 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

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



כ”ד - כ”ו באדר
תשע”ז           

22-24/3/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

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

+5 חדריםפנטהאוזים ודירות גן

■ 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(_____________________________________________

אחיסמך

 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

 בקרן היסוד ליד הכולל באר שבע
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

■ 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
 ברח' סיני-מצדה, 3-3.5 חדרים

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

2,940,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך יעקב,

054-4901948)12-12(_____________________________________________

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)12-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)12-12(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)12-12(_____________________________________________

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)12-12(_____________________________________________

אלעד

 למכירה זכות לדירת 
3 חדרים באחיסמך במחיר 
אטרקטיבי ביותר, לפרטים: 

054-7371245)12-12(_____________________________________________

 "שחף נכסים" דירת גג + 
יחידות! 3 חד' + 2 יח"ד בגג, 

_____________________________________________)12-12(נוף מרהיב, 054-9422194

 בשמעון הצדיק, ד.גן, 
4 חד', 180 מ', 115 מ' 

הדירה + 60 מ' גינה 
+ 10 מ' מרפסת, רק 

1,570,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 052-8939050

 דירת אדמו"ר נדירה!! 
דופלקס גג המפואר בעיר, 
7 חד' )2 דירות(, 170 מ"ר 
בנוי + 100 מ"ר מרפסות, 

4 כ"א + מסחן, ממוזג, רק 
2,850,000 ש"ח )לל"ת(, 

054-8428167)12-15(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בלעדית! חדשה בשוק! 

בבן יאיר חסידי-ליטאי! 5 
חדרים, ענקית! + מרפסת 

מסלון + מטבח מושקע 
ופרקט + מחסן וחניה מקורה! 

מחיר סביר! "תיווך-קזן"
054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 לרציניים בבן קיסמא! 
4 מרווחת + גג מרוצף, 
מפתחות בתיווך פלוס 
_____________________________________________)12-12(ח.לסקר, 03-9089201

 בלעדית! באבן גבירול! 4 
חדרים + הכנה ליחידת הורים 

+ נוף מרהיב! 1,450,000 
ש"ח. "תיווך-קזן"

054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 בלעדית! הדירה היפה 
בעיר! אזור יהלום! 4 חדרים + 
נוף מרהיב + בנין קטן + סלון 

ענק + מחסן! "תיווך-קזן" 
054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד', מושקעת, מטבח 

משודרג, מחסן, נוף פתוח, 
1,295,000 ש"ח,

052-5752500)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן זכאי 
העליון, 3 חד' + מחסן, 

מרווחת מאוד + מרפסת 
המסלון + מעלית, רק 

1,260,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
050-3756925)12-12(_____________________________________________

 דירת גן באבן גבירול! 3 
חדרים + תוכניות והסכמת 
שכנים ליחידת דיור! + נוף 

מרהיב! "תיווך-קזן"
054-8420522, דבורי.
_____________________________________________)12-12(058-3254090, רחלי

 תיווך. בהזדמנות, אזור בן 
עוזיאל, 3 חדרים, כ- 80 מ"ר, 

משופצת, קומה ב' + אופציה 
ונוף, 1.35 מיליון, גמיש,

054-7477054)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת, מושכרת 
ב- 3,000 ש"ח, רק ב- 

645,000 ש"ח. משה אבני 
_____________________________________________)12-12(דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת, מושכרת 
ב- 3,200 ש"ח, רק ב- 

655,000 ש"ח. משה אבני 
_____________________________________________)12-12(דרך, 054-3255667

 בשכונה ה' בקומה ב', 
דירת 80 מ"ר מעולה לחלוקה, 
במחיר מציאה!! - משה אבני 

_____________________________________________)12-12(דרך, 054-3255667

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

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)12-12(_____________________________________________

 מציאה!! בתלמוד, דירת-
גן, 4 חד', 70 מ"ר, קרקע, 

משופצת קומפלט, 630,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)12-12(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בהחיד"א, 4 חד', 97 מ"ר, 
ק"ג, משופצת ויפה במיקום 

מרכז, 725,000 ש"ח. אור-
_____________________________________________)12-12(לנכס, 050-9500075

 דירת 4 חד', 100 מ"ר, 
מעולה לחלוקה, מושכרת ב- 
2,000 ש"ח, רק ב- 595,000 

ש"ח - משה אבני דרך, 
054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 3 חד', מרוהטת 

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

_____________________________________________)12-12(לנכס, 050-9500075

2-2.5 חדרים
 בשדרות ירושלים, שכונה 
ט', 2 חד', מרווחת ומשופצת, 

ק"א, משוכרת לזמן ארוך, 
ב- 2,000 ש"ח, 610,000 ש"ח 

במיקום פצצה!! אור-לנכס, 
050-9500075)12-12(_____________________________________________

בית שאן
 3 חדרים, 370,000, 

מיקום מעולה. יונתן, 
052-7122466)12-12(_____________________________________________

 שטרסר - 7 חד'
מחולקת ל- 2 דירות, 

3 )70 מ"ר( + 4 )87 מ"ר( 
חד', מטופחות ומושקעות, 

_____________________________________________)12-12(טל': 054-8408850

 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)12-12(_____________________________________________

 ביהודה-הנשיא, 200 
מ"ר, ק"א )דו-מפלסי( + 2 
כניסות נפרדות + אופציות 
נרחבות, 2,950,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 בפלמ"ח, 60 מ"ר, ק"א, 
1,240,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא 
בהדזדמנות! 5ח', מחולקת 
ל- 3, גדולה, 80 מ"ר ויחידה 
של 50 מ"ר, ק"ב, חזית + 
מעלית, 2,240,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בלעדי באבן שפרוט, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות, 
3-2, משופצת, 1,830,000 

ש"ח. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

נדירה, 3 מפלסים, 
מושקעת, 6 חדרים, 

גג-ענק, ק"ב, 220 מ"ר 
+ אופציה לחדרים 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

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

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

052-7168090)12-12(_____________________________________________

 חדש!! לקראת בנייה 
בנורדאו, 3,3.5,4 חד' 

יוקרתיות מקבלן אמין, 
החל מ- 1,360,000. 

בשיכון ה', 3,4,5 חד', מ- 
1,650,000. "יאיר נדלן" 

052-7633978)12-12(_____________________________________________

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

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש, תוכניות במשרד, 
4,100,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)12-12(- מתווכים" 03-5701010

 בית פתוח!!!! 
במכבים 79 - למבקים 

ביום שישי ד' ניסן 
)31.3.17( בשעות 

10:00-11:00 - לל"ת!!! 
דירת גן, 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"ק, חזית, 3 כ"א + 
חצר 40 מ"ר, משופצת 

ויפיפיה. "מקסימום נדלן" 
054-4340843)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(מוסמך, 050-4103310

 בלעדי! ברבנו תם 
בבניין חדיש, פנטהאוז 
110 מ"ר, 5 חדרים + 

מרפסות במצב מצוין, 4 
כ"א + גג פתוח מוצמד 

בטאבו על כל הדירה 
+ מעלית עד הבית 

+ חניה, 2,780,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 ברבנו תם, פנטהאוז, 
5 חדרים על קומה 

שלמה עם מעלית עד 
לבית + חניה + עליה 

לגג מרוצף, כ- 100 מ"ר, 
ב- 2,750,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

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

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)12-12(_____________________________________________

 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, 4,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

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

053-3357316)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בחרל"פ, דופלקס 
7 ח', קומה ד', כ- 220 מטר 

+ מעלית + חנייה בטאבו, 
מסודרת, 3 מליון ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב, 054-5500263

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

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

_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 5, יפהפיה, 
ענקית, סלון גדול, ק"א, חזית 
+ מעלית, 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 בזכריה, 7 חדרים, 220 
מ"ר, ק"ג, חזית, משופץ, 3 

כ"א, 3,000,000 ש"ח. "בית 
_____________________________________________)12-12(טוב" 054-8436035

 בלעדי! בגבעת רוקח ליד 
רמבם בבניין חדיש, 5 חד', 
110 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
חזית, נוף, חדשה, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 ברוזובסקי מציאה! 
5 חד', ק"ד, ענקית, יח' 
הורים, מרפסת שמש, 

מחסן, 2,370,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים,

052-7684074)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה 
בפורברסקי! ק"ק, 5.5 
חד', משופצת מהיסוד, 

יח' הורים,  אופציה 
לחלוקה, 2,090,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים,

052-7684074)12-12(_____________________________________________

 לחטוף! באדזמין, 
5 חד', ק"ג, 3 כ"א, 

משופצת מהיסוד + סוכה 
+ חניה, 2,370,000. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

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

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

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בחנה-סנש, דירת-גן 
מפוארת, 150 + 200 חצר, 
כ.פרטית, 3,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בפרדו 4 חד' + 2 יחידות 
מושכרות, מעלית, 3,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 במימון, דירת-גן, 5 חד', 
בניין-חדש, מיידית, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

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

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בבירנבוים, 5.5 חד', 
מחולקת ומושכרת, משופצת 

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

054-2545420 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בשכון ג' בשמחוני, 5 חד', 
120 מ"ר + אופצית בניה ל- 

10 מ"ר לסוכה. רי/מקס משה 
_____________________________________________)12-12(דסקל, 050-5926021
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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(_____________________________________________

■ בשיכון ה' בצירלסון 
4 חד', ק"ק, כ. 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(_____________________________________________

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

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

חשמונאים

3-3.5 חדרים

ירוחם

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

3 כיווני אוויר. "צ'פמיון-נדל"ן" 
053-3121812)12-12(_____________________________________________

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

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

03-5791514)12-12(_____________________________________________

 באזור עוזיאל בבניה, 4 
ח', 85 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

1,730,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור חזון-איש, 4ח', 
חדישה, 90 מ"ר, ק"א + 

מעלית, חזית, 2,100,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)12-12(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"ב, 
עורפית, 4.5 חד', 1,640,000, 
ממוזגת, מרפסת סוכה סגורה 

"century 21" טל':
052-3744260)12-12(_____________________________________________

 שמורה ומרווחת 
בשלמה בן יוסף, ק"ג, 4 חד', 
 "century 21" .1,650,000

_____________________________________________)12-12(טל': 052-3744260

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 053-3357316

 בהזדמנות בדנגור, 80 
מ"ר, 4 חדרים, משופצת 

וסוכה, 21 מ"ר, ב- 1,430,000 
_____________________________________________)12-12(ב - י.א נדל"ן, 054-8475577

 בבלעדיות בסירקין, 4 
חדרים, משופצת וסוכה בי.א 

_____________________________________________)12-12(נדל"ן, 054-8462882

 ברבי עקיבא אזור חתם 
סופר, 4 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה + מעלית עם 
תוכניות והיתר לבניה! 

ב- 1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

 בבית יוסף, דירת גן, 
4 חדרים, משופצת, 

כרגע בלי טאבו + גינה 
30 מ"ר, ב- 1,250,000 

ש"ח למזומן בלבד! להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכז, 4 
חד' + מרפסת סוכה 15 מ"ר, 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 1,920,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 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. 
_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבניין חדש 
+ מעלית וחניה, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בביאליק, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה א' + אופ' 

ענקית, 3 כיווני אוויר + חניה, 
1,670,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברבינו 
אשר, נוף למגדלים ולים + 

קומה ד' + מעלית + חנייה 
בטאבו, חזית, מפוארת 

מאוד, 2,200,000 מ'. תיווך 
_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב, 054-5500263

 בשיכון ג', 4 חד' 
+ סוכה ומפרסת 

שמש, כחדשה, 100 
מ"ר, אופציה ממשית 

להרחבה. 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)12-12(בועז' 052-3500040

 בשיכון ג' חייבת 
להימכר! 4 חד', 

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

052-3500040)12-12(_____________________________________________

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

052-3500040)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

ב- 1,350,000 ב-י.א נדל"ן, 
054-8462882)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בבנין חדיש 
ברב שר, 3 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, מושקעת, 
נוף מדהים, ק"ד + 

מעלית, 1,520,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעיה, 3.5 
חדרים, מושקעת, 80 

מ"ר + מעלית + מרפסת 
שמש גדולה, 1,700,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)12-12(_____________________________________________

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

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

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבניה, 3 ח', 
יפהפיה, ק"א, חזית, מעילת, 
1,320,000 ש"ח! נדרש הון 
עצמי גבוה. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)12-12(_____________________________________________

 במימון, 3.5ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג, 
1,780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חד', 
54 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 

אופציה בגג, משופצת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בנורוק, 
3 חד', אופציה כ- 70 מ"ר, 
ניתן לחלוקה, ק"ג, משופץ. 
##בנויפלד, 3.5 חד', אופציה 
כ- 45 מ"ר, לחלוקה, ק"א, 

חזית, משופץ. תיווך,
050-4144602)12-12(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 
למשקיעים, ק"ד, 3 חד', 

שקטה + חניה, בנין מטופח, 
אופציה, גג בטון, 

052-3744260)12-12(_____________________________________________

 ביגאל אלון, ק"ב, 3 
חד', גדולה ומשוקעת, סוכה, 

אופציה, 1,475,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ל(054-8437135

 בפרדס-כץ א', 3 חדרים, 
אפשרות הרחבה, ק"א/

ק"ב/ק"ג, 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("בית-טוב" 054-8436035

 בבלעדיות בהרב קוק, 3 
חד', ק"ג, חזית, מאווררת + 
מזגנים, גג בטון, 1,580,000 

ש"ח. פנחס מילר, מתווך 
_____________________________________________)12-12(מוסמך, 050-4103310

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

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/יונה, 3 
חד', 80 מ"ר, בבניה תמא 38 
)היתר בניה(, תוספת מעלית, 
ו- 20 מ"ר, 1,900,000, גמיש. 

_____________________________________________)12-12(תיווך הנדלן, 050-4177419

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

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

054-8474843)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות 
בגניחובסקי, 3.5 חד', 

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

054-8474843)12-12(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)12-12(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3 חד' 
+ מרפסות, 80 מ"ר, ק"ב, 
מסודרת, חזית, 1,630,000 

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, טאבו משותף, 

990,000 מזומן. נדל"ן הקריה, 
054-8472222)12-12(_____________________________________________

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

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

נדל"ן בועז'
052-3500040)12-12(_____________________________________________

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

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

נדל"ן בועז'
052-3500040)12-12(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 2.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 62 מ', ק"א. 
_____________________________________________)12-12("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

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

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

03-5791514)12-12(_____________________________________________

 באזור חבקוק, 2 ח', 
יפהפיה, מטופחת, 50 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,500,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברחוב שקט, ליד 
רבי-עקיבא, כ- 50 מ"ר, 

2.5 חד', ק"ק, חזית, 
משופצת, מציאה!! 

"מקסימום נדלן"
052-2452820)12-12(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 68 
מ"ר, ק"ג + אופציה ממשית 

בגג, חזית, מצב מעולה, 
1,460,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

מיידי, 1,230,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בנורדאו, ק"א, 
2 חד' ענקית + מרפסת, 
חזית, 1,200,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 
ק"א, 2 חד', ענקית + 

2 מרפסות, בקלות ל- 3 
חד', 1,250,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 60 מ"ר, משופצת 

מהיסוד!! קומה ב' ואחרונה, 
אופ' בצד ובגג, רק 1,270,000, 

גמיש, לרציניים בלבד. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)12-12(_____________________________________________

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

קומת קרקע, אופציה 
להרחבה גדולה, 

1,220,000 ש"ח. 'אפיקי 
נדל"ן' 052-3500040 או

_____________________________________________)12-12(050-4156080 בועז'

 בלעדי, 2 ח' ברוט כ- 
60 מטר + 20 מטר שלד, 

משופצת מהיסוד, 1,200,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 מציאה! בדב הוז, 
2.5 חד', 50 מ"ר + 

אישורי בניה ל- 40 מ"ר, 
מושקעת, 1,170,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 1.5, קומת 
קרקע, חזית, כ0 35 מ"ר, 

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

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות 2,3,4 חד' 
בדימונה במחירי מציאה - 
משקיעים יקרים התקשרו 

עוד היום לחברת "אבני דרך" 
- איתכם בכל צעד - משה 

אלוש, יועץ תיווך,
054-3255667)12-12(_____________________________________________

טבריה

 ק. עליונה, מסודרת, 
וילה מפוארת, 70 מ"ר + 

מרפסת פתוחה, 880,000. 
_____________________________________________)12-12(054-5706488, יוסי

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

_____________________________________________)12-12(יוסף, 050-6733375

 מתחרדים: בקריית-
שמואל, דירת-גן, 5 חד', חדשה 
ונדירה, אופ' לבנייה ולחלוקה, 
1,050,000 ש"ח. יוסף, -050

6733375)12-12(_____________________________________________

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

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)12-12(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 590,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)12-12(_____________________________________________

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

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: בגיבורים, 4 
חד', 110 מ"ר, מסודרת, קומה 

א' + מחסן, 570,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-12(אליהו, 050-4770020

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

_____________________________________________)12-12(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: באלונים, דירת 
4 חד', משופצת כחדשה, נוף 
לכינרת, 700,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)12-12(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח. אליהו,
050-4770020)12-12(_____________________________________________

וילות ובתים
 בקרית שמואל, דו 
משפחתי, 100 מ"ר על 

חצי דונם, 1,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("רימקס" 050-2442446

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

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

050-2442446)12-12(_____________________________________________

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

אופציה להרחבה עם אישורים. 
_____________________________________________)12-12("רימקס" 050-2442446

 בקרית שמואל, 3 חד', 
ק"ב, מצוינת להשקעה, 

580,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות בירוחם 
כולל בתי קרקע עם השבחה 

עתידית והרחבה, במחירים 
שפויים לכל כיס - משקיעים 

יקרים התקשרו עוד היום 
לחברת "אבני דרך" - איתכם 
בכל צעד - משה אלוש יועץ 

_____________________________________________)12-12(תיווך, 054-3255667

 דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,500 ש"ח עם השבחה 

עתידית מובטחת, רק ב- 
405,000 ש"ח. משה אבני 

_____________________________________________)12-12(דרך, 054-3255667

 דירת 3 חד', בקומה א' 
עם השבחה עתידית מובטחת, 

רק ב- 415,000 ש"ח. משה 
_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 שבטי ישראל/ח.
השלישית, דירת גן, 125 
מ"ר + יחידה + אופציה 
גדולה! לרציניים בלבד! 

בלעדי - תיווך,
058-3282555)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375
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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

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
בלוח

03-6162228

פתח תקווה

דופלקסים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

אלעד

■ בנועם 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

ירושלים

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מגרשים

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

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

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 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

 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

למכירה 

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית
בטבריה

 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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

קריית אתא

 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

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

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

 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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

עמנואל

מגדל העמק

 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(_____________________________________________

 גבעת זאב דרום, בית 
בודד במציאה! ברח' קטן 

ושקט, וילה לנוף, מגרש 500 
מ"ר, בנוי 220 מ"ר, חניה 

כפולה ואחוזי בנייה נוספים, 
במחיר דירה! תיווך מאור, 

02-5730077)12-12(_____________________________________________

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

מרפסת, נוף, כ"פ, משופת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(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 4,300,000 ש"ח, 

בלעדיות בנדל"ן אריאלי,
02-5714636)12-12(_____________________________________________

דופלקסים
 בקרית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)12-12(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
מגורים והכנסה! בית פינתי, 
180 מ"ר, כולל 2 יח"ד דיור 

מניבות וחצר, משופץ, 3 
כיווני אוויר, קו ראשון לנוף, 

כל הקודם זוכה! תיווך מאור, 
02-5730077)12-12(_____________________________________________

 בגבעת זאב, במתחרדת, 
אבן! דירת גן, 6 חד' בפלס 

אחד + חצר ומרפסות סוכה 
גדולות לנוף, ק"א, יחידת דיור 
מוכנה, כל הקודם זוכה! תיווך 

_____________________________________________)12-12(מאור, 02-5730077

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

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

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 בפסגת זאב, מתאים 
לנכה, 4 חד' + 2 שרותים, 

חניה מקורה, מעלית, יונקרס, 
1,550,000 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ל(054-8412901

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

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

חדרים גדולים, במציאה! תיווך 
_____________________________________________)12-12(מאור, 02-5730077

 ברמת אשכול, דירת 
4 חד', כ- 120 מ"ר, 3 כ"א, 

משקיפה לנוף, במיקום מרכזי 
מאוד, 2,650,000 ש"ח בלבד, 

054-7804800)12-12(_____________________________________________

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

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(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. 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 מא"ש שומרי אמונים, 
4 חדרים, כ- 100 מ"ר, 

משופצת ומעוצבת 
כחדשה, 3 כ"א, 

מומלצת! בלעדי-תיווך,
058-3282555)12-12(_____________________________________________

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

כיווני אוויר! בבית ערבי דו 
קומתי, 3 חד', 85 מ"ר + 

מרפסת 25 מ"ר, לשימור, ק"א 
ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 

בחלקה זכויות בניה, המבנה 
כלול בתוכנית תמ"א 38, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)12-12(_____________________________________________

 בנווה יעקב באשר 
גולק 3 חד' + טאבו, 

מאושרת על הגג.
תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)12-12(_____________________________________________

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

,054-9388085
077-4003009)12-12(_____________________________________________

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים
 מאה שערים בדמי 

מפתח, 2.5 חדרים, כ- 
50 מ"ר, ק"ג, שמורה, 

920,000, גמיש, בלעדי-
_____________________________________________)12-12(תיווך, 058-3282555

 3 חדרים, קומה 4, 
משופצת באזור מצויין, 

439,000 ש"ח בלבד, גמיש, 
054-8475774)12-13(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

איכותית, 870,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-31(בית יוסף, 054-8476888

 דירת פנטהאוז, קומה 
4/5, מושקעת, דר/צפ/מז, 
קומה 1, 3 ח' + יח' הורים, 

103 מ"ר, קומה 2 יח' גדולה 
+ גג, ממ"ד, מעלית, חניה 

מקורה בטאבו, בקרבת בי"ס, 
גנים, ת.ציבורית, 2,200,000 

ש"ח. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בהזדמנות 
נדירה ושווה ביותר!! בברנדה 

השקט! דירת 3 חדרים, 
משופצת, ממוזגת + יחידת 

2 חדרים מושכרת. רם נכסים, 
054-5566145)12-12(_____________________________________________

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

מרווחת ומסודרת, גינה 
מטופחת. בית ישראל - ישראל 

ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 
054-6401612)12-12(_____________________________________________

 בכפר גנים ג', דירת 
גן מפוארת, ענקית, חדשה 

מקבלן, 450 מ"ר, גינה, ללא 
_____________________________________________)12-12(תיווך, 058-5000262

 בהאורים, בנין חדיש, 
דירת גג, 7 חד', משרד צמוד, 
מעלית, חניה, מחסנים, מיידי, 
2,850,000 ש"ח. בית ישראל 

- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן, 054-6401612

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, דירת 

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

_____________________________________________)12-12(הס, 050-3003455

 בניימן 9, מפרטי, 4.5 חד', 
מרפסת סוכה, חניה ומחסן, 

2,100,000 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ל(052-8113044

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

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

משופצת, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)12-12(משה דסקל, 050-5926021

 בפרנקפוטר! 4 חדרים, 
משופצת חלקית, מעלית, 

חניה בטאבו, מסודרת, 
ממוזגת, במחיר מציאה! רק 
1,490,000 ש"ח. רם נכסים, 

054-5566145)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(ש"ח, 050-4811122

 דירת 4.5 ח' במקור 3 ח', 
גדולה מאוד, 100 מ"ר, קומה 

2, שופצה מהיסוד, דר/מז/
צפ, מעלית, מזגן, חניה, שני 

כיורית, מקום מרכזי, תחבורה 
נוחה, 1,450,000 גמיש, פינוי 

גמיש. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)12-12(_____________________________________________

 דירת 4 ח', קומה 7, דר/
מז, משופצת, ממוזגת, יח' 

הורים, מעלית שבת, שכונה 
דתית. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בטרומפלדור באזור 
השקט, 3 חדרים, משופצת, 

סלון מרווח, מרפסת סלון, 
1,190,000 ש"ח. בית ישראל 

- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן, 054-6401612

 באחד העם, 2.5 חדרים, 
60 מ"רח, מעלית, מושקעת, 

מיידי. תיווך מנחם,
058-5000262)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד בהזדמנות! 
3.5 + חצי, ענקית!!! עורפית 

ושקטה, קומה א', מסודרת, 
מאווררת, שוורה לראות! 
רק ב- 1,330,000 ש"ח, 

בבלעדיות. רם נכסים,
054-5566145)12-12(_____________________________________________

 בהרצל ליד לומז'ה 
המבוקש! 3.5 חדרים, ענקית, 

משופצת מהיסוד, יחידת 
הורים, שרותים כפולים, כיורים 
כפולים, 1,390,000 ש"ח. רם 

_____________________________________________)12-12(נכסים, 054-5566145

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

אחרונה, רק 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-12(מיידית, 050-4811122

 בפינס 2 + אופציה לחצי 
- מעולה לכל מטרה - 1,450 

ש"ח, 050-6610501,
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 מציאה בוינצקי! 2.5 ח', 
משופצת - ק"ב, בהזדמנות, 

1,130,000 ש"ח,
050-4811122)12-12(_____________________________________________

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-25(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 3 חדרים, 70 מ"ר, קומה 
1, משופצת, מחיר 420,000 

ש"ח. נופר מרסיאנו,
052-7395150)12-12(_____________________________________________

 3 חדרים, 70 מ"ר, קומה 
2, משופצת, מחיר 470,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 4 חדרים, 90 מ"ר, קומה 
3, 2 דייירם בקומה, חיר 
690,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 2 חדרים, 40 מ"ר, קומה 

1, מחיר 440,000 ש"ח. ניר 
_____________________________________________)12-12(דהן, 050-2962666

 בבן זכאי! 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, מטופחת, 
מרפסת שמש, יחידת 

הורים, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 בדב גרונר 55, ק"א, 
מזגנים, דוד"ש, כניסה מיידית, 
בנין חדש, 3,800 ש"ח, גמיש, 
03-5708306 ,054-8486681)12-15(_____________________________________________

 בבר-אילן, 4 חד', 
+ מ.שמש, משופצת, 
ק"ב, 120 מ', מיידית. 
***בריינס, 3 חד', + 

חצר, מפוארת, אפשרות 
לריהוט. "יאיר נדלן"

052-7633978)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 תיווך. דירות 2-3 חדרים 
להשכרה במחירים טובים, 

מיידי, לדיירים, אזורים טובים, 
_____________________________________________)12-12(קומות נמוכות, 054-7477054

 בחנה סנש, דירת גן, 5 
חד', 130 מ"ר, משופצת 

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

"חמד נכסים"
053-3357316)12-12(_____________________________________________

 בהר שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 
7,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)12-12(נכסים" 053-3357316

 לכניסה מיידית בחברון 
ירושלים, 5 חד', משופצת, 
ק"ב, כיוונים טובים, 4,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)12-12(מוסמך, 050-4103310

 בלעדי! באזור מימון בבנין 
חדש מקבלן, 5 חד', ענקית, 

140 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
מושקעת, נוף. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, כ- 5 

חדרים, ענקית, קומה ג' 
ואחרונה במצב סביר, ב- 

4,500 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)12-12(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', מיידי, 
4,800 ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 לל"ת, בנויפלד, 3 חד' 
+ חצי חדר )שרות(, שרות 

כפולים, ק"ב, ממוזגת, 
רשתות, 4,000 ש"ח, מיידי, 

054-3294055)12-15(_____________________________________________

 דירת 2 חד' בנין חדש, 
מרוהטת, כניסה מיידית, 

מרווחת ומוארת,
_____________________________________________)12-13ל(054-8408401

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

מיידי. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 כחדשה! 2 חד' 
בנורוק, מרוהטת 

קומפלט, ק"ב, דוד"ש, 
מזגנים, מיידי, לזו"צ, 

ללא ילדים, 2,300 ש"ח, 
_____________________________________________)11-14(גמיש, 054-8425580

 ברח' יחזקאל, 1, 50 מ', 
חדשה, 3,300 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)12-12(_____________________________________________

 דירה מרוהטת חלקית 
לאחר שיפוץ בסוף בן זכאי, 

מיידי, אפשרי לפסח/לתקופה 
קצרה, 2,500 ש"ח,

054-6804376)12-15(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)12-13(כשותף, 053-3157272

 בהזדמנות! בנורוק, 
ק"ד, יחידת דיור גדולה, 

2,350 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד כניסה 
משותפת רח' חברון כולל מים 
חשמל ארנונה + רהיט 1800 

_____________________________________________)12-15(ש"ח, 054-4400074

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 4 חד' עם מרפסת סוכה 

מרווחת, מומלץ,
050-6925400)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בהזדמנות בחן 2+1/2 

_____________________________________________)12-12(מרוהטת, 050-3528252

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

רק 2,900 ש"ח,
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' בב"ב, 
מחולקת, ק.ק' או ראשונה + 

_____________________________________________)12-13ח(מעלית, 050-4170125

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

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

054-7477054)12-12(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)12-15(לציבור הדתי, 050-5766979

 *דירות להשקעה 
בקריות, תשואה 5% ומעלה 

בהתחייבות במשרד הכי אמין 
ומקצועי לאוך כל הדרךל, 

לפרטים: נופר מרסיאנו,
052-7395150)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

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

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל, 
תשועה גובהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 2 קוטג'ים להשקעה 
בקרבת האוניברסיטה, מחיר 

מציאה. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

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

יח"ד, אופציה לבניה ולחלוקה, 
680,000 ש"ח. יוסף,

050-6733375)12-12(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

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

077-5166040
office@perfectpro.co.il)12-12(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)12-12(_____________________________________________

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
2,000,000 ש"ח. בלעדי  

תיווך ש. מאירוביץ
03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

 בנתן הנביא, 2 חד' גד' 
)לא יחידה(, ק"ק, חזית, 

מיידי, 3,500 ש"ח. בלעדי  
ש. מאירוביץ 03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

 ברח' שמעיה, 3 חד' כולל 
ריהוט + מרפסת סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)12-13ל(3,600 ש"ח, 052-7659134

 להשכרה באלעד 
שטח מסחרי/מחסן/

טלמרקטים/גודל 
220/50/100 לכל 

מטרה, פינוי מיידי. 
"ידידיה נכסים" אבי, 

058-4664411. ידידיה, 
058-4664420)12-12(_____________________________________________

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

052-7168090 ,03-8007000)12-12(_____________________________________________

 40-100 בפסאז' 
בלב העיר!!! במחירים 

שפויים!!! מיידי!!! 
_____________________________________________)12-12(תיווך, 03-8050080

 בהזדמנות להשכרה 
חנות/משרד, מיידית, במרכז 

_____________________________________________)12-13(ב"ב, 052-7115959

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 למכירה )השקעה 
מצויינת(, חנות במרכז 

רבי עקיבא, כ- 90 מ"ר, 
מושקעת ומפוארת, ק"א, 
חזית, מושכרת לתקופה 
ארוכה, ב- 11,500 ש"ח 

לחודש, 2,260,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את העסק 
שלך לחנות גדולה יותר או 

מעוניין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל זה אנחנו 

כאן, בשבילך!, 
תיווך BAיזמות 03-6138886 
)12-12(               054-4980159_____________________________________________

 להשכרה בב"ב - 150 מ"ר 
_____________________________________________)12-12(בנחום + חצר, 052-7193285

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!! בפרדס 
כץ בניין 6 קומות 3 

לגני ילדים ו- 3 למגורים 
מכניס, כ- 70,000 ש"ח 

+ מעלית לכל קומה, 
מפואר ביותר! ב- 

11,000,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים, 050-4177750

 בפרדס כץ, מגרש כ- 
230 מ"ר עם היתר בניה 

ל- 7 דירות כל אחד, כ- 
115 מ"ר , ב- 5,200,000 

ש"ח כרגע המבנה 
מושכר ב- 15,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)12-12(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 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

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

 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,

 וילה מטופחת וממוזגת, _____________________________________________)01-26(050-6333765
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(_____________________________________________

 "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)11-12/18(_____________________________________________

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

ולכל השנה
055-6697474)09-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

■ 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(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

רנו

ארועים

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

■ "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(_____________________________________________

למהדרין בשמחה
לא מתפשרים

 על השמחה שלכם!
על המחיר... כן!

052-7143660
ישראל - הזמר שלכם

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 

מיקום מעולה,
052-7153475)11-14(_____________________________________________

 יונדאי I800 ידנית, 2010, 
שמורה, יד שניה, 9 מקומות, 
_____________________________________________)11-18(66,000 ש"ח, 050-7058536

מחסנים

משרדים

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עם גישה לרכב,

052-7142450)11-14(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונים 

בשלמות, חקלכאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)08-14(_____________________________________________

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בגדלים 
שונים חלקם במחירי מציאה 

בכל רחבי בני ברק, 
תיווך BAיזמות 03-6138886 
)12-12(               054-4980159_____________________________________________

 משרד מפואר עם ריהוט 
חדש במרכז העיר 80 מ"ר 

לכניסה מיידית, 
תיווך BAיזמות 03-6138886 
)12-12(               054-4980159_____________________________________________

 להשכרה ברח' ר' עקיבא, 
משרד 43 מטר, 2.5 חד', כולל 

ציוד משרדי מלא,
054-2080988)12-13(_____________________________________________

 להשכרה משרד 26 
מ"ר, מפואר ומאוורר 

במתחם אוסם, 2,250 
_____________________________________________)12-12(ש"ח, 054-8452750

 ברוזובסקי, משרד 
מכובד ושקט, 2 חד' + 

מטבחון ושירותים. תיווך, 
03-8050080)12-12(_____________________________________________

 להשכרה חדר במשרד 
יוקרתי הכל כלול!!!! 

_____________________________________________)12-12(תיווך, 03-8050080

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

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

והשקעות"
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בעזרא/נדבורנא, עד 220 

מ"ר, ק"ק + קומה 1-, 
052-7124555)12-12(_____________________________________________

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-23(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

בני ברק
 לחודש ניסן, 5 חדרים 

בעזרא/נדבורנא, ק"ק, 
מטופחת, מהממת, 

_____________________________________________)12-12(ענקית, 052-7124555

050-3336353

טיולי 
שטח

רכיבה 
מערבית

רכיבה 

טיפולית

ימי 
למשפחות גיבוש

ועובדים

חוות
חווה במושב חמד

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-37(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-23/17(             050-4154145_____________________________________________

 עד 6 מיטות במיקום 
הכי טוב ביבניאל במחיר 
_____________________________________________)12-23(מבצע!! 050-4102275

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

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

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-37(מהעתיקה, 052-3455254

'הבית בצפת'
(לשעבר מלון ת"א)

04-6972555 077-3601130

מארח לחופשה קסומה
� בכשרות מהדרין � 

לא שרויה 
ללא קטניות 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6900
לזוג 8 לילות

פעילויות
 אטרקציות

והרצאות

 יונדאי אקסנט 102,600 
ק"מ, יד 1 במצב מצויין, 

20,000 ש"ח, לא בשבת!
052-8690543)12-13(_____________________________________________

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 47,000 
ק"מ בלבד!!! ללא תאונות, 

נהג אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישני רוורס, 
טסט לשנה, רק 45,000 ש"ח, 

050-4144220)12-12(_____________________________________________

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

אפשרות החלפה,
054-8402332)12-12(_____________________________________________
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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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/מיטת תינוק בירושלים, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3141470

 דרוש למסירה מחשב נייד 
תקין לחולה בנפשו,

_____________________________________________)10-11ח(050-4149048

 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

 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

 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

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

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 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 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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, 052-940-0032

 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

נקיון ופוליש

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)40-38/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-37(_____________________________________________

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-19(עזרא 66 ב"ב

הטבות מס

החלה 
הגשת 

2016

וילונות
 אבי וילונות - לבתים 

ולמוסודת ישירות לביתכם 
במחירים מוזלים: ביקור חינם, 

052-5404507)12-13(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - מורה 
נהיגה, מחפש מורה עם 

אידישקייט? מקצועי, סבלני 
_____________________________________________)12-23(ואמין, 052-5487975

מצות לפסח
 מצות עד הבית, עבודת 

יד, מכונה שמורה, כזיתות 
לאפיקומן, הכשרים - בית 
יוסף, מחפוד, כסא רחמים 

ועוד במחירים הזולים ביותר, 
054-7804800)12-12(_____________________________________________

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-20(דירה? 054-8526034

סככות
 סככות - אבי סוככים 

לחניות ופרטיים ישירות 
לביתכם במחירים מוזלים, 
_____________________________________________)12-13(ביקור חינם: 052-5404507

 משקפת הגדלה לסופרי 
סת"ם מקצועית ואיכותית, 

200 ש"ח בלבד,
054-8527470)12-15(_____________________________________________

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-19(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

לפרסום
03-6162228

קונה זהב | יהלומים | כסף 
שעונים | מטבעות במזומן 

אביב הגיע כסף בא!!

הוותיק מר‘ טרפון 6 ב“ב 054-627-8277

שירות עד בית הלקוח 
תשלום במקום 

32 שנות וותק 
   בארה“ב בקניית זהב 

בכל שעות 
היממה

 שידוכי משפחה לבחורי 
ישיבה ובנות סמינר בית יעקב 
_____________________________________________)12-15(ספרדי ואשכנזי, 054-8400140

 "קול שמחה" מאגר גדול 
של הצעות שידוכים לבחורי 
ישיבה ובנות סמינר במגזר 

החרדי, ליטאי, אשכנזי, גילאי 
25-35, דוברי אנגלית/עברית, 

מענה טלפוני
10:00-12:00/17:00-19:00

_____________________________________________)12-13ל(058-7309724

 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-37(_____________________________________________

 נמצא מצלמת סמסונג 
בגני יהושע בת"א,

_____________________________________________)12-13ח(052-7127061

 נמצאה שקית בגדים בקו 
17 לכיוון ת"א ב - ו' באדר 

_____________________________________________)12-13ח(בצהריים, 054-8482443

 בשבת זכור נמצאה שקית 
עם תכשיטים יקרים בשווי של 

כמה אלפי שקלים, ברחוב 
אדמור מויז'ניץ בני-ברק,

_____________________________________________)12-13ח(052-7177455, 050-4155003

 למשפחת אברך דרושה 
_____________________________________________)12-13ח(עגלת טיולון, 054-8492646

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש כביסה במצב טוב 

למסירה/במחיר סמלי 
_____________________________________________)12-13ח(בירושלים, 050-4154208

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7653753

 למשפחת אברך 
דרוש מיטת תינוק ומטרנה 

_____________________________________________)12-13ח(בירושלים, 054-8495526

 מעוניין בעגלת טיולון 
במצב מצוין עד מחיר סמלי, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4116799

 מעוניין במשחקי פלימוביל 
שמיותרים לכם בבית,

_____________________________________________)12-13ח(050-4116799

 סימילאק/מטרנה 
למשפחת אברך, אפשר גם 

_____________________________________________)12-13ח(דוגמיות, 053-3141470

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/חלק ממנה ומיטת 

תינוק בירושלים,
_____________________________________________)12-13ח(053-3141470

 סימילאק שלב 2/3 בעד 
_____________________________________________)12-13ח(שלב 1, 052-7102636

 למשפחה גדולה דרושה 
מיטת קומותיים נפתחת 

במצב מצוין למסירה או מחיר 
_____________________________________________)12-13ח(סמלי, 02-5021768

 דרוש אקורדיון במחיר 
סמלי לבת "בית יעקב", 

_____________________________________________)12-13ח(בתודה, 053-3161229

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)11-12ח(וכו'(, 055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)11-12ח(טורפים, 055-6777117

 מקרר לבן 500 ליטר, מצב 
טוב, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן שארפ מצב 
מעולה, הקפאה יבשה, ב- 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4145023

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3463482

 מקרר אמקור, מצב טוב, 
בבני-ברק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(053-3101110

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מזגן טורנדו 2 כ"ס, רק 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-41894747

 רדיאטור 12 צלעות כחדש 
ממש, רק 200 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(050-4184747

 רמקול חדש באריזה ללא 
שימוש, 2 מקרופונים - 12 

אינט'ש מחיר 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(050-4184747

 אורגנית קסיו, מצב מצוין 
למתחילות בנגינה, רק 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4184747

 מקרן איוכתי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(054-3558949

 מפזר חום קרמי חדש 
באריזה! ב- 150 ש"ח )במקום 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח(, 050-4116820

 מברגת scorpion מטען 
ומזוודה, 14.4V, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(058-3298340

 מקפיא 4 מגירות במצב 
מצוין, 200 ש"ח, כל הקודם 

_____________________________________________)12-13ח(זוכה, לפרטים: 058-3232322

 מחשב נייד 11 אינץ, 
מודיעין עילית, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-4828015

 psr-e343 אורגנית ימהה 
כחדשה ממש! 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(058-3232338

 מדפסת משולבת 
hp6380 כחדשה, 360 ש"ח - 

_____________________________________________)12-13ח(גמיש, 053-33170018

 תנור דו תאי משולב כיריים 
ופלטת שבת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5397876

 מסך מחשב 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מנורה לסלון, יפיפיה 
ממראה שחורה צורת משושה 

כחדשה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-7612883

 שואב אבק 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ,ASUS טאבלט איכותי 
מצב חדש, 10.1 אינץ', כולל 

נרתיק ומטען, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(054-7561146, גיא

 גמבויי כחדש + מצלמה 
+ מוזיקה + 200 משחקים + 
הסרטה + תמונות + כניסה 

לכרטיס ועוד... 250 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(03-6776193

 נגן ב- 20 ש"ח + מסך + 
_____________________________________________)12-13ח(רדיו, 03-6776193

 מפצל לאוזניות בצבע 
_____________________________________________)12-13ח(שחור, 5 ש"ח, 03-6776193

 קוצץ ירקות חברת 
מז'ימיקס בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 270 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-7637380

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית, גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)12-13ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 טוסטר אובן מעולה, 
כחדשה ממש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7162740

 לבעלי גינה, חרמש 
חשמלי 900 ווט, 450 בשימוש 

_____________________________________________)12-13ח(כשנה, 054-8457790

 מקרר 180 ליטר, מצב 
_____________________________________________)12-13ח(מצוין, 052-4227714

 מקרר אמקור ישן במצב 
מעולה, תקין, במחיר 380 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-2530036

 מזגן אלקטרה כח וחצי, ב- 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 052-2530036

 נגן דוקו עובד מצויין + 
הקלטה בחנות - 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(וכאן - 70 ש"ח, 03-6776193

 נגן סאנדיסק עובד טוב 
ועוד.. ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(03-6776193



כ”ד - כ”ו באדר תשע”ז  22-24/3/2017  6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

כללי

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

 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
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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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

ריהוט

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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

תינוקות
 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

 עוברים דירה-
ריהוט כחדש במחיר 
אטרקטיבי!! הקודם 
זוכה. 058-4109860 

_____________________________________________)11-12(בשעות הערב.

 חדר שינה צבע וונגה, 
050-4171813)12-13(_____________________________________________

 מיטת מעבר + מזרון 
שינה, היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מטב, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)12-13ח(052-3073826

 מיטת נוער יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)12-13ח(בני-ברק, 052-5737813

 שידת מגירות, צבע לבן, 
260 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטה יהודית צבע כחול 
כהה עם ארגז מצעים, 500 

ש"ח שניהם בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 כסא עם גלגלים לידיות, 
120 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטת היירייזר נפתחת 
ל- 2, צבע כחול במצב מצוין, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 052-7600531

 ארון 3 דלתות צבע שחור 
במצב טוב, 300 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-7600531

 חדר הורים כולל מיטה 
+ ראש מיטה מעור יוקרתי 

ויפה, שידה 12 מגירות, ארון 
6/4 דלתות + מנגנון. חדר 

ילדים, מיטות, שולחן כתיבה 
כולל מגירות, כל הרהיטים 
מעץ מלא!!! הקודם זוכה, 

050-5983344)12-12(_____________________________________________

 בפ"ת, ספה חדשה לבנה, 
 1.80X1.40, 2,000 ,פינתית

ש"ח + שולחן לספה, מתנה, 
050-6474999)12-14(_____________________________________________

 מיטה מעץ מלא לילדים, 
נפתחת כולל מגירות לאחסון, 

צבע פסטוק בהיר/בשילוב 
צהוב, מתאים לבנים/בנות, 

מצב מצוין, 350 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-6140800

 שולחן מחשב עם מגירה 
במצב מצוין בבני-ברק, 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, גמיש, 050-4116662

 עמודון ספרים סנדוויץ 
כחדש, 2 דלתות למטה, 

בירושלים, 450 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-7654638

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 2 כסאות בר אדומות, 
חדשות, 200 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)12-13ח(054-7612883

 שולחן סלוני עץ חום 
שחור 60X120, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5397876

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, מצב מצוין, בני-ברק, 

240 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום, 
120 עם מגירות, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 כסא לתלמיד, 120 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 2 כסאות פינת אוכל, 
70 ש"ח כל אחד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 עמודון לספרים עם דלתות 
זכוכית במצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(03-5786413

 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

 6 כסאות לסלון, חדישים, 
ושולחן אפשרות לכסאות 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-4227714

 כורסת הנקה + הדום 
במצב מעולה, 480 ש"ח, 

גמיש, 052-7197727,
_____________________________________________)12-13ח(03-6743310

 כסא אוכל לתינוק בצבע 
כחול של Peg עם מגש 180 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8492646

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 170 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-7686706

 טרמפיסט + כסא עם 
חגורה, חדש באריזה, מתחבר 
לכל סוגי העגלות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7686706

 עגלת תינוק ב- 300 ש"ח 
)כולל כיסוי( + בוסטר או כסא 

_____________________________________________)12-13ח(אוכל, גמיש, 052-6030197

 עגלת אמבטיה + טיולון 
דר' בייבי, מצב מצוין, 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7669361

 עגלה, כיסא בטיחות, 
מיטה ומזרון לתינוק, כחדשים, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-4187088

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)12-13ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)12-13ח(052-3073826

 קופסת סימילאק, שלב 
1, 50 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)12-13ח(058-3271377

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)12-13ח(058-4843223

 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

 מיטת תינוק איכותית 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 פלאפון סמסונג 1200 
כולל מטען ואוזניות, רק ב- 80 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4116820

k33  כשר כולל מטען ומגן 
)עם זמני הלכה(, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4116820

 שעון פלאפון חדש באריזה 
ומהחנות + אינטרנט והודעות 
_____________________________________________)12-13ח(ועוד... 300 ש"ח, 03-6776193

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 052-4831449

 פלאפון טאצ' יאנו כשר, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 250 ש"ח, 053-3066383

 LGK10 סמארטפון כשר 
2 סימים, חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-8561223

 מכשיר סודה קלאב, 
במצב מצויין, כולל בלון, 

100 ש"ח בלבד,
054-8527470)12-13(_____________________________________________

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4145023

 דשא סינטטי חדש, 2 
מטר X 4 מטר, 40 מ"מ, 400 

ש"ח, נמכר בחנויות ב- 90 
_____________________________________________)12-13ח(למטר, 050-4184747

 חלון כנף צבע משי + 
תריס 1.00X1.00, רק 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4184747

 גיטרה קלסית שמורה, 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, נייד: 052-2437292

 אקווריום ענק 500 ש"ח, 
מעמיד גבוה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(טלפון: 052-3073826

 מזוודה במצב מצויין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 סט שמלות לאירוע, 3 
לנשים - 100 ש"ח, 3 לילדות - 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 02-5371647

 וילון תחרה 7 מטר, 200 
ש"ח, תמונה במייל,

_____________________________________________)12-13ח(02-5371647

 שעון יד לא עובד, צריך 
_____________________________________________)12-13ח(תיקון, 100 ש"ח, 03-6776193

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)12-13ח(180 ש"ח, 052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)12-13ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7603864

 למסירה בחינם, מכשיר 
הליכה מד דופק וקלוריות, 
_____________________________________________)12-13ח(דרוש תיקון, 054-8438121

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7154392

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מחים חמים/קרים, כחדש, 50 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3463482

 זוג אוגרים קטנים וחמודים, 
30 ש"ח, כמו"כ כלוב קומפלט 

ב- 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)12-13ח(077-2009597

 פמוט/תמונה - במשך 
השבוע תמונה ובשבת מתקן 

לפמוטים, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(050-4111346

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, מידה 48, כמעט חדשה, 

500 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 שעון חכם, חדש 
מהקופסא + שנה אחריות, 80 

ש"ח במקום 150,
_____________________________________________)12-13ח(03-6182130

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה, 55*175*265 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7637380

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(052-7154392

 אופניים 26 אינץ ללא 
הילוכים ) חדשים(, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-7774194

 אופנים BMX, ב- 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 20 אינץ, 050-7774194

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)12-13ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-4831494

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת אראיי האיכותית, ללא 

משקף, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)12-13ח(054-3132330

 מסלול ריצה )יורק( דרוש 
תיקון קל, 200 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(02-5379135

 זוג תוכונים + כלוב + 
אוכל + בית הטלה ואביזרים, 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 130 ש"ח, 052-7145348

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 150 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(054-4906526

 אופניים 26, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(טל': 054-5385013

 דלת 70, מעוצבת, חומה 
+ חלונות, מהאריזה, 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7681174

 מצלמת פילים + פלש 
minolta-al-f במצ חדש, 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 אוגרים סיביריש, ב- 10 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, פלאפון: 052-7667481

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-4831449

 כובע בורסלינו כחדש 
ממש, מידה 58, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7162740

 שמלה לנשים/נערות, 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם, 
_____________________________________________)12-13ח(058-4843223

 תוכונים צעירים בכלוב, 30 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח לתוכון, 08-9765927

 מגבעת ונציה נקנתה 
מפרסטר, חדשה לחלוטין, 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טלפון: 052-9550661

 פאה חדשה טבעית 
מעוצבת שטנית, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4131038

 עליונית תחרה זהב/שחור, 
חדשה, מס' 42, 100 ש"

_____________________________________________)12-13ח(ח, 050-4131038

 נעלי ספורט נשים ניו 
בלאנס 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)12-13ח(050-4131038

 משחק ביזי ביט חדש 
)אריזה פגומה(, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8405535

 ספרי קודש שונים לזיכוי 
הרבים ובתי כנסיות, 2 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ליחידה, 054-8405535

 3 סטנדים לתליית בגדים 
מברז, מצויינים, 50 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8423509

 בלוני גז גדולים, ב- 400 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-2530036

 סירה לים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-2530036





ניתן להשיג ב: ת. צורף, שיא החשמל והמיזוג, מ.מ.א.ס., צומת חשמל, רשת סוויטץ', ביג אלקטריק,  רשת תן אלקטריק, 
רשת א.ל.מ., יאקאב חשמל, מרכז המקררים, רשת מארט, חשמל החסד, רשת ביג בוקס.

אחריות: 4 דלתות - 1 שנה מלאה + 9 שנים למדחס בתוספת 99 ₪. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

ודא עם המוכר 
הימצאות 
התקן שבת

המקררים של בלומברג
 עם טכנולוגית ה FLEXY ZONE המהפכנית

ההופכת חצי מהמקפיא למקרר בלחיצת כפתור.

לפני שתגידו בלומברג,
חצי מהמקפיא יהפוך למקרר

בלומברג
תרשו לעצמכם איכות אירופאית
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