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(חצי קילו 18& בלבד!)מיוחד!צ'ולנט בשרי ביתי מדי יום חמישי

עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום
מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

להזמנות: 052-8838186חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים | www.shefam.net | שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!

20& לסועד! רק-

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע לכל סוגי האירועים!

30& לסועד! רק-
כולל לחמניות!

78& לאדםרק-

מבית שפע מטעמים
אירוע קומפלט לבר/ת 

מצווה, ברית/ה, אירוסים, 
שבע ברכות ואזכרות

חדש!! 

 כולל אולם!
*בכלי פורצלן

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

077-40-900-70
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סבוך  הינו  הזכויות  מימוש  תחום 
לא  רווחים  בחובו  טומן  אך  ומורכב, 
המתפרסם  מיוחד  מסקר    מעטים 
ב'קו עיתונות' עולה, כי מרבית הציבור 
מפילוח    זכויותיו  את  מממש  אינו 
עולים  חרדים  משתתפים  לפי 
מודעים  האברכים  מפתיעים:  נתונים 
לזכויותיהם יותר משאר האוכלוסייה 

- אך אינם פונים לבקשת סיוע

תפנו למקצוענים

שמאי שזירי
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות

לא מממשים זכויות
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סקר 'קו עיתונות':



פישל רוזנפלד

שכבר  להניח  סביר  מס,  וזיכוי  בארנונה  הנחות  על 
זכאים  הנכם  בהם  רבים  מקרים  עוד  ישנם  אך  שמעתם. 
למימון מלא או חלקי בחינוך, בבריאות, בדיור, בתעסוקה ובשלל 
אזרח  ואין  כמעט  כי  טוענים  בתחום  העוסקים  נוספים.  מקרים 

שאינו זכאי לפחות לחלק מהם, למעט העשירון העליון כמובן.
ומתפרסם  החרדי  במגזר  לראשונה  שנערך  מיוחד  בסקר 
שרבים  לכך  הגורם  מה  לבדוק  ניסינו  עיתונות',  ב'קו  לראשונה 
עמותת  ידי  על  שנערך  הסקר,  לזכויותיהם.  מודעים  אינם  מאתנו 
'כל זכות' המתפעלת את פלטפורמת המידע הגדולה בארץ בנושא 
זה, פנתה אל כאלה הנמנים על המגזר החרדי שביקשו לבדוק את 
המניע  הגורם  אחר  להתחקות  ובכך  תחומים,  במגוון  זכויותיהם 
ממחצית  למעלה  כיצד  אחרות,  במילים  או  הזכאות.  לבדיקת 

הציבור החרדי אינו מודע לזכויותיו?
הן  הנשים  כלל,  בדרך  לזכויותיהם:  יותר  מודעים  האברכים 
יושבים  האברכים  כאשר  לכלכלה,  ודואגות  הבית  את  המנהלות 
שמודעים  אלה  הם  האברכים  דווקא  כי  מתברר  אך  ולומדים. 
לזכויותיהם יותר מאשר הנשים. בנוסף, למעלה משבעים אחוזים 
מאות  של  סך  על  דירה  בשכר  לסיוע  זכאים  הכוללים  מאברכי 

ולפעמים גם אלפי שקלים.

צעירים ועשירים
אחוזים  ושישה  משישים  למעלה  כי  מהסקר,  עולה  עוד 
 ,22-34 בגילאי  הינם  זכויותיהם  לגבי  מידע  שבדקו  מהמצביעים 
המדובר,  הגילאים  טווח  המתגבר.  הגיל  עם  פוחתים  והמספרים 
המודעות  חוסר  על  מצביע  הצעיר,  הדור  רק  למעשה  שהוא 
שבנושא, כאשר עם ההתבגרות והעול הגדל על אב-המשפחה, כך 
גם נושא הזכויות יורד מהפרק. כאשר ההיגיון נותן שיהיה להיפך, 
לפרק  הגיעו  שילדיהם  מהורים  יותר  כלכלי  לסיוע  זקוק  מי  כי 

הנישואין...
מימשתם זכאות ממשלתית? כנראה שאתם גם 'מרוויחים יפה'. 
מדי  נטו  ש"ח   12,000 שממכניס  אדם  על  שומעים  כאשר  היום, 
חודש, הוא אמנם לא מוגדר עשיר, אך ללא ספק נמצא ברשימת 
עדיין  מהקוראים  גדול  חלק  בעוד  המצליחים.  הבעלי-בתים 
שכבר  אלה  כי  נראה  הזאת,  החודשית  להכנסה  להגיע  שואפים 
'סוגרים את החודש' יפה, הרי שזה בגלל התנהלות הכלכלית  כן 

הנכונה ומימוש זכויות. 
רק 10.4% ממשתתפי הסקר השיבו באשר להכנסתם החודשית 
כי זאת מתבססת על תקציבים, גמלאות או פנסיה. לעומת למעלה 
 12,000 ל-  עד  משתכרים  הם  כי  שהשיבו  מהמצביעים   75% מ- 
מימוש  לצד  כי  הצביעו  מהנשאלים   14.1% נטו.  בחודש  שקלים 

מ-12,000  למעלה  של  חודשית  מהכנסה  נהנים  הם  זכויותיהם 
שקלים נטו. 

מה  כי  נראה  בסקר,  המצביעים  של  הגאוגרפי  למיקום  באשר 
מצבם  הינו  לממשן,  ואף  זכויותיהם  אודות  לבדוק  אותם  שהניע 
הכלכלי ויוקר המחיה - הבולט בעיקר ברשויות החזקות. 40.4% 
במרכז   28.5% בירושלים,  גרים  הם  כי  השיבו  הסקר  ממשתתפי 
ומכאן הכל הולך ופוחת, בהתאם למיקום ותנאי המחיה בסביבת 

מגורם.

חוסר בארגונים ועמותות
את  לקבל  הצליחו  בסקר  שהשתתפו  הזכאים  מבין   27.1% רק 
המגיע להם, לעומת 36.9% שטרם הצליחו. 35.1% השיבו כי הם 
עדיין בתהליך בקשה. מה שלא מבטיח את אישור בקשתם, על אף 
זכאותם. שורש הבעיה הינה העדר נהלים ברורים להגשת הבקשות 

השונות, כמו גם מהם המסמכים הנדרשים. 
"פניתי לביטוח לאומי על מנת לקבל מענק לידה ובמשך כמה 
שעות העבירו אותי מפקיד אחד למשנהו, כאשר כל אחד מצביע 
לדבריו,  עיתונות'.  ל'קו  א'  אומר  לי",  שחסר  מסמך  עוד  על 
על  הטלפוני  המוקד  מול  בדק  הוא  הלאומי  לביטוח  פנייתו  טרם 
המסמכים הנדרשים ופעל בהתאם להוראותיהם. "עד היום עדיין 
לא זכיתי לקצבה הזאת רק בשל הכשלים בניהול המערכת", הוא 

אומר, חודשיים מאז התחיל להתגלגל הסיפור.
זכויות  לגבי  מידע  שבדקו  חרדים  משתתפים  לפי  מפילוח 
וארגוני  העמותות  היעדר   - מדאיג  נתון  עולה  מעבודתם,  כחלק 
בדקו  הם  כי  השיבו  מהנשאלים   85.9% בעוד  בתחום.  החסד 
במסגרת  מדובר  כי  השיבו   14.1% רק  עבודתם,  במסגרת  זכויות 
התנדבותית. נתונים המסבירים היטב כיצד הגענו למצב שבשביל 
החזר במס הכנסה, קצבה מביטוח לאומי, או כל שירות ממשלתי 
לעיל,  שצוין  שכפי  המשפטי,  ל'בולדוזר'  נדרשים  אנחנו  אחר, 
דורש שכר טרחה של עשרות אחוזים מהתקציב או החזר שיאושר.

מיליון  מארבעה  למעלה  האחרונה,  השנה  במהלך  זאת,  עם 
ישראלים חיפשו את זכויותיהם באמצעים שונים, "כמעט כל שכיר 
ביטוח  ותיאום  מס  תיאום  זה  מה  יודע  משרות  בשתי  המשתכר 
לאומי, אבל רוב רובם כלל לא מודעים שאפשר לתאם בין שניהם 
ובכך לחסוך למעלה ממשכורת חודשית שכלל לא שייכות לרשויות 

הממשלתיות", אומר עו"ד שרון הורנשטיין ל'קו עיתונות'. 
של  דרמטית  עליה  חלה  השנה  כי  עולה  זכות'  'כל  מנתוני 
תחום  על  ללמוד  ביקשו  אשר  המשתמשים  במספר   500.5% כ- 
הפנסיה, יותר מהשנה שעברה. עליה הממקמת אותו במקום השני 
של  כתוצאה  רק  לא  להסביר  ניתן  הגידול,  את  התחומים.  במדד 
גם בעקבות העניין הגובר  הרחבת התכנים בנושאי הפנסיה אלא 
המחדל  ברירת  קרנות  של  הפעלתן  פנסיה,  בנושאי  הציבור  של 

והחקיקה בתחום במהלך השנה. 

 י' באדר תשע"ז 28/3/17

זכות - וחובה
תחום מימוש הזכויות הינו סבוך ומורכב, אך טומן בחובו רווחים לא מעטים  מסקר 
  מיוחד המתפרסם ב'קו עיתונות' עולה, כי מרבית הציבור אינו מממש את זכויותיו

מפילוח לפי משתתפים חרדים עולים נתונים מפתיעים לא פחות: האברכים מודעים 
לזכויותיהם יותר משאר האוכלוסייה - אך אינם פונים לבקשת סיוע

ארי קלמן 

שנייה  לקריאה  שעבר  בשבוע  אישרה  הכספים  ועדת 
ושלישית, הצעת חוק שנועדה לתת פטור מארנונה גם לבתי 
כנסת או בתי תפילה הממוקמים בתוך מוסדות לימוד, כגון בתי 
בעבר  אמנם  תורה.  לימוד  גם  לתפילות  מעבר  בהם  שיש  מדרש 
אושרה הצעת החוק של ח"כ גפני הקובעת כי בתי כנסת לא ישלמו 
חויבו  תורנית,  פעילות  מתקיימת  שבהם  כנסת  בתי  אך  ארנונה, 

לשלם ארנונה. 
אנשי  לבין  הכספים  ועדת  בין  דעות  חילוקי  בעקבות  כי  יצוין 
האחרונים  של  חששם  עקב  החוק,  נוסח  לגבי  ירושלים  עיריית 
רבים שעד  או חלקי מבנים  על מבנים  יתר של הפטור  מהרחבת 
נוסח  תוקן  ואף  הדיונים  הובהר במהלך  נהנו מהפטור,  לא  היום 

רק על מבנים המשמשים  יחול  ברור שהפטור  כך שיהיה  החוק, 
באופן קבוע כבתי כנסת, שיש בהם ארון קודש קבוע ומתקיימות 
יחול על חדרי לימוד שמעת  בהם תפילות דרך קבע. הפטור לא 

לעת מתקיימים בהם מניינים לתפילה.
במהלך הדיונים עלתה השאלה כיצד הדבר ישפיע על עיריית 
ירושלים ורשויות מקומיות אחרות מבחינה תקציבית והתברר, כי 
אין מדובר בשינוי מהותי בהיבט זה ביחס לחוק המקורי מ- 2012 
וכי ממילא רובם המוחלט של בתי הכנסת ובתי תפילה אחרים כבר 
מקבלים את הפטור. החוק הנוכחי רק מתקן לקונה ומונע מצבים 
יינתן פטור מלא או הנחנה בארנונה  בהם התעוררו ספקות האם 
בלבד, עקב העובדה שבבתי כנסת מסוימים מתקיימים גם לימודי 

תורה מעבר לשעות התפילה.
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני, אמר כי "כשחוקקתי את החוק 
הזה עוד בכנסת ה- 18, קיימתי בירור לגבי הנושא וכבר אז היה 

ברור שהמושג הזה של 'בית כנסת' בתוך בית מדרש קיים, או בית 
כנסת שמתקיימים בו גם לימודי תורה, מתקיים רק בעם היהודי".

כי  הקודמים,  בדיונים  כמו  והדגיש  שב  צור,  בן  יואב  ח"כ 
"התיקון לחוק מ- 2012 הוא מחויב המציאות. חייבים לתקן את 
תורה מאבדים  לומדים בהם  כנסת שגם  המצב האבסורדי שבתי 
החוק  הצעת  של  המתוקן  הנוסח  מארנונה.  לפטור  זכאותם  את 

עונה על כל הצרכים של העירייה". 
יו"ר הוועדה גפני סיכם את הדיון ואמר, ש"נוסח הצעת החוק 
שעליו אנחנו מצביעים מונע אי בהירות, מה נכלל בחוק ומה לא 
ומפיג את כל החששות. גם תקציבית מדובר בסה"כ במספר לא 
גדול של בתי כנסת שיתווספו לפטור המלא וממילא כבר מקבלים 
הנחות בארנונה, כך שאין מדובר באובדן הכנסות גדול לעיריית 

ירושלים או לכל רשות מקומית אחרת".

הצעת חוק מלפני מספר שנים פוטרת בתי כנסת מתשלום ארנונה ברשויות המקומיות, אך בתי כנסת 
שבהם מתקיימים סדרי לימוד 'נפלו בין הכיסאות'  ביוזמת חברי הכנסת החרדים, נפתרה הבעיה

האבסורד תוקן: פטור מארנונה גם לבתי מדרש

תחום מימוש הזכויות הוא רחב היקף. ההתנדבות אינה מצויה בתחום 
זה. זה כמו לשאול, מדוע אין בנמצא טוענים רבניים, רואי חשבון ועורכי 
דין - בהתנדבות. התשובה היא שבנושאים אלו, הסיוע ההתנדבותי, גם 
מגורם  מקצועי  סיוע  לקבל  שמבקש  אדם  וכל  מספיק,  אינו  קיים,  אם 

שמתמחה בנושאים אלו, פונה לגורם מקצועי. 
רפואית  והכוונה  ליווי  שמצריך  רפואי,  בהליך  שמדובר  להבין  צריך 
סיוע  המציעים  למיניהם  ועסקנים  עמותות  לראות  ניתן  לכן  מרופאים. 
במימוש זכויות רפואיות, אולם אלו בדרך כלל אינם יכולים להציע את 
אמיתי  פתרון  להעניק  יכולים  אינם  וממילא  הנדרש,  הרפואי  השירות 

וסיוע מהותי במרבית המקרים. 
הסיבה שאין בנמצא גוף התנדבותי שיכול להעניק סיוע כוללני בנושא 
מימוש זכויות רפואיות, בין היתר, היא העלויות הגבוהות שיש בטיפול 
במקרים אלו. לפי בדיקת הממ"מ – מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 
נמצא כי העלות הממוצעת של הטיפול במיצוי זכויות רפואיות של חברה 

העוסקת בתחום בכל תיק היא עשרת אלפים שקלים.
ישנם מקרים, בהם הזכאות לזכויות מגיעה באופן מובהק, כמו למשל 
לפנות  צורך  אין  ואחרים,  אלו  במקרים  אונקולוגית.  מחלה  של  במקרה 
לגורמים חיצוניים שיסייעו וניתן באופן עצמאי לממש את הזכות המגיעה.
אין באמת מישהו מטעם גורמי הביטוח והרשויות, שמעדכן את הציבור 
אותו  הפוך,  קמפיין  זה  יש  שכן  מה  לו,  המגיעות  הרפואיות  בזכויות 
לפנות  לציבור שלא  לאומי, שקורא  לביטוח  במוסד  למשל  לראות  ניתן 
לגורמים חיצוניים בכדי לממש את הזכויות, ואשר מטרתו האמיתית, ככל 

הנראה היא להקטין את מעגל מקבלי הקצבאות. 
לגורמים  לפנות  שלא  לציבור  הלאומי  הביטוח  קורא  זה  בקמפיין 
חיצוניים ולקבל סיוע, אלא לפנות למרכזים הממומנים על ידו, וכן לפנות 
נדרשים  לו  למחלקות הרווחה, בהם מהניסיון שלנו, לא מתקבל הסיוע 
המבקשים לממש את זכאותם. וכך יוצא איפה, שנותנים "לחתול לשמור 
על החלב", ואלו שפנו אל אותם מרכזים, במקרים רבים, יצאו ללא קבלת 

ההטבות המגיעות להם. 
הסיבה לכך היא פשוטה, בשנים האחרונות, בגלל פעילותנו ופעילות 
עוד גורמים מקצועיים בתחום, מעגל מקבלי הקצבאות עלה, לאף רשות 
שיתקבל  המידע  גם  כסף,  שלו  למבוטחים  לשלם  אינטרס  אין  גוף  או 
מאותם גופים הוא מידע חלקי, שלמרבית מהציבור לא יסייע לקדם את 

מימוש זכויותיו.   
בהם  הביטוח  ולגורמי  לרשויות  שני  שם  היא  שבירוקרטיה  זמן  כל 
המרכזית  החברה  רפואי  במקרה  וביטוח,  סוציאליות  הגנות  לציבור  יש 
הזכויות  על  החזיתות  בכל  להילחם  ותמשיך  תפעל  זכויות  למימוש 

הרפואית של כלל הציבור. 

תפנו למקצוענים

שמאי שזירי
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90



כסף קטן

3        י' באדר תשע"ז 8/3/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

יש ארוחות בחינם
שר האוצר ויו"ר ההסתדרות חתמו בשבוע 
צהריים  ארוחות  לסבסוד  הסכם  על  שעבר 
תסבסד  ההסכם,  לפי  המדינה.  שירות  לעובדי 
משרדי  בכל  לעובדים  הארוחות  את  המדינה 
יכלול  הסכם  כאשר  הסמך,  ויחידות  הממשלה 
הסבסוד  זוטר.  ודרג  אישיים  בחוזים  עובדים  גם 
יעמוד על שיעור של לפחות 16.8 שקל לכל יום 
חדרי  יש  בהם  עבודה  במקומות  בפועל.  עבודה 
שעולה  כפי  לארוחה  המחיר  בין  ההפרש  אוכל, 
של  בחלקו  ייפול  הסבסוד,  גובה  לבין  למעסיק 
העובד שיממן את ההפרש - שלא יעלה על 20%. 
לדוגמא, אם מחיר ארוחה בחדר האוכל הוא 26 

שקל, העובד ישלם על הארוחה 5.2 שקלים.

סוף למבצעים הפיקטיביים

שר הכלכלה אלי כהן אמר כי בקרוב יחוקק 
בישראל חוק שיאסור על רשתות השיווק, 
עבודה  פשוט  "זה  פיקטיביים,  מבצעים  להציג 
בעיניים", אמר. השר ציין כי רק בשבוע שעבר יצא 
לדרך 'חוק המבצעים', למיגור תופעת המבצעים 
"כשהעסק  בישראל.  היום  שיש  הפיקטיביים 
מכריז 80% הנחה על המוצר ומציין מחיר מקורי 
מנופח, שהמוצר מעולם לא נמכר במחיר הזה, זה 

לעבוד על הצרכן בעיניים", הסביר. 

מוצרי טבק - בחוץ

ליישר  החליט  כי  הודיע  הבריאות  משרד 
והסיגריות  הטבק  מוצרי  מדיניות  עם  קו 
שמשמעותו  ארה"ב,  של  האלקטרוניות 
במקומות  טבק  מוצרי  של  פרסום  על  איסור 
סיגריות  שמייצרות  חברות  וחיוב  ציבוריים, 
של  מרכיביהם  על  לרוכשים  לדווח  אלקטרוניות 
הבריאות  משרד  החריג  זאת  עם  העישון.  חומרי 
את מוצר העישון החדש של חברת פיליפ-מוריס, 
המאפשר עישון סיגריה בחימום ולא בהצתה, כי 
"אם מיישרים קו עם ארה"ב, יש לעשות זאת עד 

הסוף".

מקח טעות

האחרונים  בימים  ביקשה  'טרה'  חברת 
שהתרחשה  תקלה  על  הציבור  את  ליידע 
חלב  בקבוקי  כאשר  המשקה,  ייצור  בקו 
יחידים של 1 ליטר – 3% שומן בכשרות מהדרין, 
מולאו בטעות במשקה שוקו. לפי החברה, מדובר 
במרס  ב-24  יפוג  שתוקפם  משקה  בבקבוקי 
משקה  הנו  בבקבוקים  מולא  שבטעות  והשוקו 
מי  כי  להבהיר  מבקשים  בחברה  לחלוטין.  תקין 
מציבור הצרכנים שברשותו מוצרים אלו, מוזמן 

לפנות למוקד שירות הצרכנים לצורך החלפתם. 

תעופה במחלוקת

על פי הצעת חוק שמקדמים חברי הכנסת 
בתמיכת  ואיציק שמולי  סמוטריץ'  בצלאל 
שאמור  אביב  בתל  דב  שדה   – כנסת  חברי   70
בחודש  כבר  בג"ץ  החלטת  פי  על  להתפנות 
לעמדת  גמור  בניגוד   ,2019 עד  יפעל  הקרוב, 
בעלי הקרקעות הפרטיים שעליו עומד כיום שדה 
התעופה "דב הוז". שר האוצר משה כחלון מקדם 
הצעת חוק שבה הוא מציע ששדה התעופה יפעל 
במתכונת אזרחית עד לאוגוסט השנה, ועד 2019 
במתכונת צבאית. הצעת החוק של חברי הכנסת 
אך  פעמיים,  בעבר  עלתה  ושמולי  סמוטריץ' 
נדחתה, כדי לאפשר את המשך המשא ומתן בין 

האוצר לבעלי הקרקע.

מבצע פורים בתחבורה הציבורית
 לקראת צאת ימי הפורים, יופעלו אלפי אוטובוסים בעשרות מוקדי יציאה, שיצאו לדרך בתדירות 
גבוהה - בירושלים ובבני ברק ■ צפי לרבע מיליון נוסעים בתחבורה הציבורית בירושלים ■ משרד 

התחבורה: "לטובת אלפי הנוסעים – אל תחסמו צירים" 
ההכנות  נשלמות  ברק  ובבני  בירושלים 
שישרת  תצאון'  בשמחה  'כי  למבצע 
שיבקרו  נוסעים  מיליון  כרבע  הפורים  בחג 
בשיתוף  מופעל  המבצע  ברק.  ובני  בירושלים 
הארצית  והרשות  התחבורה  משרד  של  פעולה 
לתחבורה ציבורית, עיריית ירושלים, עיריית בני 
ברק ומשטרת התנועה, בהשתתפות כל מפעילי 

התח"צ.
בפורים נעים כלי רכב רבים במרכזי הערים, 
מזנקים  הבינעירונית  התחבורה  וביקושי 
לקראת צאת החג לפיכך, צוותי התכנון בגופים 
ירושלים,  לתחבורה  אב  תכנית  ובצוות  הללו 
ומתוגברת  סדירה  פעילות  להבטיח  התגייסו 
שיטת  באמצעות  הציבורית  התחבורה  של 
'מוקדי היציאה'. במוקדים יוצבו סדרני חברות 
מיידי  מענה  שייתנו  הציבורית  התחבורה 

לצרכים שיתעוררו בשטח.
פורים,  שושן  של  הערב  משעות  ירושלים: 
הרגילים  האיסוף  מסלולי  יבוטלו  שני,  ביום 
שיטת  ותופעל  מירושלים  היוצאים  קווים  של 
ימתינו  אוטובוסים  אלפי  יציאה".  "מוקדי 
ליעדם  ויצאו  העיר  ברחבי  במוקדים  לנוסעים 
בתדירות גבוהה. מוקדי היציאה יופעלו ליעדים 
ביתר  עילית,  מודיעין  שמש,  בית  ברק,  בני 
חיפה  ערד,  גת,  קרית  אשדוד,  אלעד,  עילית, 

רכסים וקרית אתא.
לתנועת  ייסגרו  היציאה  מוקדי  הפעלת  בעת 
שפע  יהושע,  אוהל  הצירים  פרטיים  רכב  כלי 
לשמואל  אילן  מבר  שמאלה  והפניה  חיים, 

הנביא, כדי לאפשר יציאה מהירה לאוטובוסים. 
בחלק  יציאה  מוקדי  יופעלו  ברק  בבני 
לחלק  כולל  שבת.  ממוצאי  כבר  מהיעדים 
מהקווים היוצאים לירושלים, לרחובות, לחיפה, 
היעדים  במרבית  הדרום.  קווי  וכל  טבריה 
האחרים יפעלו מוקדי היציאה החל מצהרי יום 
ראשון. כך גם יתבצע מסלול פיזור מיוחד לקווי 
)גבעת  דרום  מכיוון  ברק  לבני  המגיעים  אגד 

שמואל( החל ממוצ"ש. 
את  מראש  להטעין  מומלץ  זמן  לחסוך  כדי 
הכרטיסים ב'ערך צבור'. משרד התחבורה קורא 

ולא  הציבורית  התחבורה  בנוסעי  להתחשב 
בחסימה  די  העבר,  "מניסיון  כבישים.  לחסום 
נוסעים",  למאות  לעיכובים  לגרום  כדי  קלה 

נמסר.
עם  משותף  חמ"ל  יפעיל  התחבורה  משרד 
הציבורית  התחבורה  מפעילי  ירושלים,  עיריית 
ומשטרת ישראל, כדי לעקוב בזמן אמת, על מצב 
התנועה והסדרי התחבורה. זאת, על מנת לספק 
במודעות  עיינו  נא  נוסף  למידע  מיידי.  מענה 

בעיתונות או פנו למוקד כל קו  8787*. 

ארי קלמן

הקשים  המקרים  רקע  על 
האחרונה  בעת  שנחשפו 
בבתי  בקשישים  התעללות  של 
לה  התגבשה  הארץ,  ברחבי  אבות 
ולפיה  כנסת  חברי  בקרב  יוזמה 
הם 'יפשטו' על עשרות בתי אבות 
נפש  לנפגעי  אשפוז  ומוסדות 
בערים השונות, ויעמדו מקרוב על 
מצבם של הקשישים - בכדי לוודא 
הוגן  הוא  זוכים  הם  לו  היחס  כי 

וראוי.
שיזם  ממרצ,  גילאון  אילן  ח"כ 
הכנסת,  לחברי  כתב  המהלך,  את 
סיפורים  נחשפים  יום  "מדי  כי 
מאחלים  היינו  שלא  חוויות  על 
אנשים  שבאויבינו,  לגרועים 
שאיתרע מזלם והם נמצאים במצב 
מחוץ  לטיפול  זקוקים  הם  שבו 
המערכת:  כל  על  מדובר  לביתם, 
החולים  בתי  האבות,  בתי 

הפסיכיאטריים, הוסטלים ועוד".
את המכתב הוא מסיים בקריאה 
ולהצטרף  לבוא  הח"כים  לכלל 
ליוזמה החשובה, "אני קורא לכלל 
ומימין,  משמאל  הכנסת,  חברי 
שתעבור  לסיירת  אליי  להצטרף 
מוסד-מוסד, מחלקה אחר מחלקה, 
כדי  אבות,  בית  אחר  אבות  ובית 
תנאי  את  אישי  באופן  לראות 
סוף  ולשים  שם,  והמחיה  הטיפול 
האלה  המקומות  של  להימצאות 
החברה  של  האחורית  בחצר 
סוף  לשים  ובעיקר  הישראלית, 
לתופעות המחפירות של התעללות 

בחסרי הישע החוסים בהם".
העבודה  ועדת  במקביל, 
אישרה  הכנסת  של  והרווחה 
לקריאה שניה ושלישית את הצעת 
קשיש  לפיה,  הממשלתית,  החוק 
בן 80 לא יצטרך עוד להמתין בתור 
ובמקומות  ממשלתיים  במשרדים 
ציבוריים. "ההצעה תחול במוסדות 
ציבורי כמו המוסד לביטוח לאומי, 
דואר  וסניפי  מים  תאגידי  עיריות, 
ומוסדות  מרכולים  בבנקים,  וכן 

תרבות", נכתב בנוסח החוק.
בקופות  יחול  לא  החוק  מנגד, 
וזאת,  רפואיים  ובמרכזים  חולים 
לפי  ראשונים  זכות  לאפשר  בכדי 
עוד  הגיל.  לפי  ולא  רפואי  מצב 
עם  לאדם  כי  הוועדה,  החליטה 
מוגבלות תינתן זכות קדימה בתור 
כאשר  הוותיק,  האזרח  פני  על 
לנותן השירות תהיה הזכות לדרוש 
כל  או  זהות  תעודת  מהקשיש 

תעודה אחרת להוכחת גילו.
חשש  הביעו  כנסת  חברי  מספר 
מתיחויות  לייצר  עלול  החוק  כי 
האוכלוסייה  גילאי  קבוצות  בין 
ח"כ  טען  לדוגמא  השונות, 
במיוחד  חושש  הוא  כי  אלאלוף, 
מהלחץ שייווצר דווקא בימי קבלת 
לאומי.  לביטוח  מהמוסד  קצבאות 
מעט  לא  לצערנו  ישנם  לדבריו, 
אוכלוסיית  סובלת  מהן  עוולות 
הדבר  זה  דווקא  האם  הקשישים, 

הדחוף ביותר לטפל בו? תהה.

חיים רייך

עתירה  דחה  המשפט  בית 
חברת  נגד  אזרח  שהגיש 
את  המפעילה  ארץ'  'דרך 
 )6 )כביש  ישראל  חוצה  כביש 
הוצאות  בתשלום  אותו  חייב  ואף 

משפט בסך 30,000 שקלים. 
בעתירתו טען הנהג, כי מפעילי 
במספר  טרחו  לא  האגרה'  'כביש 
אודות  הציבור  את  ליידע  מועדים 
המבוצעות  תחזוקה  עבודות 
נתיבי  חסימת  על  וכן  בכביש, 
לו  שגרם  מה  במקום,  תנועה 
עוגמת  שמהותם,  נזקים  לשורת 

נפש ואובדן זמן.
כי  העובדה  על  קבל  הנהג 
עבור  לשווא  כסף  לשלם  נאלץ 
ביקש  הוא  קיבל.  שלא  שירות 
מבית המשפט לאשר את התביעה 
ציבור  את  ולפצות  כייצוגית 

הנהגים ב- 2000 ש"ח כל אחד. 
דחתה  בלטמן  דפנה  השופטת 
בניגוד  כי  וקבעה  התביעה  את 
'דרך  חברת  נוהגת  העותר,  לדברי 
באופן  הציבור  את  ליידע  ארץ' 
הצפויים  שינויים  אודות  שוטף 
וזאת  בכביש,  התנועה  בזרימת 
באמצעות פרסומים ברדיו, במרכז 
הניווט,  ובאפליקציות  השירות 

ובשל כך התביעה נדחית.

אלי מזרחי

נכנסה  בדיוק,  שבוע  לפני 
יכולים  לפיה  תקנה  לתוקף 
משכנתא  לקבל  אתיופיה  יוצאי 

מוגדלת בריבית נמוכה. 
לפני  שאושרה  בתוכנית  מדובר 
כחודשיים בוועדת השרים לקידום 
של  הישראלית  בחברה  שילובם 

אזרחי ישראל ממוצא אתיופי.
בסך  הלוואה  יקבלו  הזכאים 
שנים:  ל-25  שקל  אלף   600 של 
ללא  הראשונות  השנים  ב-10 
ריבית  תיגבה  מכן  ולאחר  ריבית, 
שנה  כל  בלבד.   2% של  מופחתת 
כ-200  בתוכנית  להשתתף  יוכלו 

משפחות מיוצאי אתיופיה.
בשלושה  תפעל  התוכנית 
שלבים: שלב ראשון בין התאריכים 
 ,2017 באפריל   18 ועד  במארס   1
בן יוכלו בני משפחות שאחד מבני 
הזוג או מהוריהם יוצאי אתיופיה, 
הבנקים  מסניפי  באחד  להירשם 
זכאות.  תעודת  לקבל  מנת  על 
בשלב השני שיחל יום לאחר סיום 
בין  הגרלה  תתקיים  ההרשמה, 
זכאים.   200 יזכו  שבה  הנרשמים, 
לאחר  מיד  יחל  השלישי  השלב 
ההגרלה, ובו יוכלו הזכאים לממש 
את זכאותם בתוך ארבעה חודשים 
ברחבי  דירה  בכל  ההגרלה,  מיום 

הארץ.

6 - והפסיד תבע את כביש 

משכנתא בריבית נמוכה לאתיופים

נהג שתבע את החברה המפעילה את כביש 6, בטענה 
כי לא טרחה ליידע את הציבור אודות עבודות תחזוקה 

בכביש - חויב בתשלום הוצאות המשפט

לאחר החלטת ועדת שרים, נכנסה לתוקף תקנה, לפיה בני 
העדה יקבלו משכנתא בריבית נמוכה

שדה דב. צילום: משה שי, פלאש 90

  ביוזמת ח"כ גילאון, סיירת ח"כים תבקר בבתי אבות
במקביל, ועדת העבודה והרווחה אישרה הצעת חוק, 

לפיה קשישים מעל גיל 80 לא ימתינו בתור

והדרת פני זקן
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איציק כהן. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

PB י"ב בשבט תשע"ז 8/2/17 י' באדר תשע"ז 48/3/17    י"ח בטבת תשע"ו 

אושר בממשלה: 52.3 
מיליון נוספים לישיבות

הממשלה אישרה פה אחד: 
תקציב הישיבות יוגדל ב-52.3 
מיליון שקל למיליארד ו-224 
מיליון שקל  סגן שר האוצר 

איציק כהן: "ההגדלה באה 
בהתאם להסכם הקואליציוני 

שחתמנו עם כניסתנו לממשלה" 
 וגם: חברת הכנסת גלאון 

במופע הסתה

ארי קלמן 

הממשלה  של  הצפויה  ליציבותה  נוספת  סיבה  הנה 
:בתחילת השבוע אישרה ישיבת הממשלה פה אחד את 
הגדלת תקציב הישיבות ב-52.3 מיליון שקל בכל שנה. 
מטעם  הממשלה  בישיבת  שהציג  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן 
האוצר את תקציב הישיבות המוגדל - אשר יעמוד כעת על סך 
"מדובר  כי  מיליון שקלים בכל שנה – הבהיר  ו-224  מיליארד 

בתוספת של 52.3 מיליון שקלים לתקציב הישיבות".
במשרד  תורניים  למוסדות  האגף  בתקציב  מדובר  כי  יצוין 
החינוך, דרכו משולמות משכורותיהם של עשרות אלפי אברכי 
הינה  בתקציבים,  ההגדלה  ובעקבותיה  ההחלטה  הכוללים. 
כאמור פועל יוצא של ההסכמים הקואליציוניים, עליהם חתמו 

חברי הקואליציה ולהם מחויבת הממשלה. 
שמח  "אני  התקציב:  אישור  לאחר  אמר  כהן  השר  סגן 
הישיבות  תקציב  הגדלת  את  אחד  פה  אישרה  שהממשלה 
התלמידים.  למספר  התמיכה  סכום  למעשה התאמה של  שהוא 
ההגדלה באה בהתאם להסכם הקואליציוני שחתמנו עם כניסתנו 

לממשלה, ואני שמח שהממשלה עומדת בהתחייבויותיה".

גלאון נגד החרדים

נגד  גלאון  זהבה  מרצ  יו"ר  הסיתה  התקציב,  לאישור  קודם 
הגדלת התקציב, ופרסמה פוסט ברשת החברתית שגרר תגובות 
סוערות וביקורות קשות גם מהצד החילוני. גלאון טענה בין היתר 

כי "התירוצים המשתנים לניפוח של תקציב הישיבות כבר הפכו 
למגוחכים, ונראה שמישהו שם בממשלה לא ממש מתאמץ כדי 

להצדיק את תוספות הכספים השערורייתיות האלה". 
לדבריה, "לפני חודשיים הממשלה שרפה 50 מיליון שקל כדי 
לממן חרדים מחו״ל שרוצים ללמוד בישיבות בישראל. סבסוד 
חרדים מחו״ל כדי שילמדו בישיבות בישראל - IN, הקמת חדר 
מיון בקרית שמונה – OUT". את הדברים הציגה גלאון בצירוף 
 50 תמונה ובה המוני חרדים כשעליה הכיתוב: "מה תעשו עם 

מיליון?"
התמונה והכיתוב הפוגעני עוררו סערה, ובתגובות הגולשים 
הציגה  בה  לצורה  מסכימים  אינם  רבים  כי  היה  נראה  לדבריה, 
את הנתונים. "יש דרך לכתוב דברים ודרך להשתמש בתמונות", 
כתב אחד הגולשים. "בכל פעם שאת משתמשת במשהו שמראה 
קולות.  לאבד  ותמשיכי  מאבדת  את  שלם,  ממגזר  'פוביה'  על 
לאחד  לנסות  בשביל  שלמות  קהילות  של  לדה-לגיטימציה  די 

אחרים -חילונים-נגד 'אויב' משותף - חרדים".
בחר  'מרצ'  מצביעי  על  נמנה  הוא  כי  שהצהיר  אחר  גולש 
מקומם  "הפוסט שלך  וכתב:  יו"ר מפלגתו  את  לתקוף  הוא  גם 
ומסית. במיוחד התמונה שהדבקת לפוסט מעליבה אותי באופן 

אישי. יש דרך לתת ביקורת. זו לא הדרך. טעית הפעם".
בתחילת  לדבריה  הגיב  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
שהייתה  גלאון.  זהבה  רוצה  מה  מבין  "לא  ואמר:  השבוע 
הזה",  התקציב  של  הסיפור  מה  ומבררת  לפני  אליי  מתקשרת 
לדבריו מדובר בהגדלה שגרתית הצמודה לגידול במספר בחורי 

הישיבות, ובוודאי לא כזו המצדיקה מתקפה מסוג זה. 

מי יחזיר
60 מיליון שקל 

לאזרחים?
מקומם: עשרות מיליוני שקלים 

נגבו על ידי רשות האכיפה 
והגביה שלא כדין, אך אף רשות 
לא לוקחת אחריות על הכספים

ישראל בר

כ-120 רשויות מקומיות גבו כ-60 מיליון שקלים 
חייבים  אלף  מ-58  להיגבות  אמורים  היו  שלא 

בהוצאה לפועל. 
 2016 באפריל  שפורסם  המדינה  מבקר  בדו"ח  כבר 
נכתב כי במשך קרוב לשנה המשיכו הרשויות המקומיות 

לגבות ריבית יתר בתיקי חייבים שהיו בהוצאה לפועל.
העיריות  לחוד.  כספים  והשבת  לחוד  שגביה  אלא 
החובות  גביית  את  מעבירות  המקומיות  והמועצות 
הכספים.  את  גבתה  שאכן  והגביה'  האכיפה  ל'רשות 
מיליון ש"ח  ה-60  להחזיר את  צורך  יש  כי  כשהתברר 
שנגבו יתר על המידה, לא נמצא מי שייקח אחריות על 

השבת הכספים.
ברשות האכיפה והגבייה שגבתה את הכספים מבעלי 
המקומית  הרשות  רק  כי  טענו  העיריות,  עבור  החוב 
קובעת מה לגבות וממי, היא מחזיקה בחובות והיא זו 
הפנים  במשרד  טענו  מנגד  שנגבו.  בכספים  שמחזיקה 
ומרכז השלטון המקומי כי לא הם הכתובת לכפות על 

רשות האכיפה את השבת הכספים.
יובל  המדינה,  מבקר  במשרד  ביקורת  חטיבת  מנהל 
נגד  פרטנית  בביקורת  יפתח  משרדו  כי  הודיע  חיו, 
מינהל השלטון  סגן מנהל  הרשויות להחזרת הכספים. 
כך  על  עומד  להבי,  סיוון  הפנים,  במשרד  המקומי 
לבצע  הרשויות  על  לכפות  המשרד  מתפקיד  זה  שאין 
וכתוצאה מכך לא מוחזרים החובות הלא  את התיקון, 

חוקיים לתושבים.

מחיר האייקון - חודש שכירות
בגין  תביעה  המשפט  לבית  הגיש  יניב 
לטענתו  צלח.  שלא  שכירות  חוזה 
הנתבעים  אך  דירתו,  את  להשכיר  ביקש  הוא 
הכשילו את העסקה, ובמשך חודשיים הדירה 

נותרה ריקה. 
לטענת יניב, הוא פרסם מודעה על השכרת 
תחילת  מועד  לפני  חודשים  כארבע  הדירה, 
פרסום  לאחר  קצר  זמן  השכירות.  תקופת 
המודעה יצרו עמו קשר בני זוג שביקשו לראות 
את הדירה. לאחר שני ביקורים בדירה ולאחר 
שהשוכרים הפוטנציאלים העלו בקשות שונות 
בקשר לעניינים הטעונים תיקון, הם שלחו לו 
מסרון בו נכתב כי הם רוצים את הבית, יש רק 
"לשבת" על הפרטים. למסרון הוספו צלמיות 
)אייקונים( חגיגיות. לאחר הודעה זו, הסיר את 
באשר  בקשר  היו  והצדדים  שפרסם  המודעה 

והתובע  בדירה,  והתאמות שנדרשו  לתיקונים 
אף שלח לנתבעים חוזה שכירות. 

הזמן עבר והצדדים משוחחים בטלפון, אך 
של  האחרון  ביום  מלהגיע.  בוששת  החתימה 
חודש יולי, שלחה הנתבעת לתובע מסרון ובו 
נכתב בין השאר, אל דאגה, אולי ביום רביעי 
ניפגש לחתימה. מאז נאלמו הנתבעים ונעלמו, 
ותוך פחות משבועיים, אץ יניב לבית המשפט. 
בחודשיים  הנתבעים  את  לחייב  בקש  יניב 
הזמן  פרק  זהו  לטענתו  וארנונה.  שכירות 
הנתבעים  חלופיים.  שוכרים  לאתר  הסביר 
טענו כי בביקורם בבית מצאוהו מוזנח ביותר 
והתובע הבטיח לתקן את הלקוי. בביקור נוסף 
הצפה  ראו  הם  יולי,  חודש  בתחילת  בדירה, 
חודש  ובסוף  אותם,  שהרתיעה  משמעותית 
נשמע  התובע  טלפון,  שיחת  במהלך  יולי, 

להם מתחמק. הם הוסיפו כי לא נעלמו "לפתע 
כי  לתובע  הודיעו  יולי  חודש  ובסוף  פתאום" 

אינם מעוניינים בדירה. 
התביעה  את  לקבל  החליט  המשפט  בית 
כתוב  מסמך  נדרש  תמיד  לא  חלקי.  באופן 
וחתום כדי ללמד על גמירות דעת של הצדדים 
עסקה.  לבצע  מוחלטת  והסכמה  רצון  ועל 
להעיד  יכולים  חגיגיים  אייקונים  גם  לפעמים 
וכי  ביניהם  המו"מ  את  סיימו  הצדדים  כי 

מבחינת שניהם, העסקה "חתומה". 
זה  במקרה  קרה.  לא  זה  כאן  זאת,  למרות 
כי הם עדין ממתינים לחוזה  הוכיחו הצדדים 
ולתיקונים שנדרש לעשות בו וככל שהוא לא 
ייחתם, "הדברים פתוחים ושום דבר לא סגור". 
לא  הנתבעים  כי  סבר  ביהמ"ש  זאת,  עם  יחד 

התנהלו בתום לב. 

יולי  באמצע  הנתבעים,  לשיטת  אם 
ובעקבות ההצפה שראו, אכן נרתעו מהעסקה, 
היה עליהם לכל הפחות להודיע לתובע כי הם 
להיות  יכול  לא  לשכירות.  באשר  מתלבטים 
יולי, כאשר התובע מברר מתי  שבסוף חודש 
ייפגשו  ומתי  להסכם  ההערות  אליו  יועברו 
לחתימה, הנתבעת תכתוב לתובע "אל דאגה" 

ותיטע בו את האשליה כי הכול כשורה. 
'הרדימו'  התובע,  את  'משכו'  "הנתבעים 
לתחילת  קרוב  עצמו  מצא  שזה  עד  אותו, 
שוכרים  שאיתר  בלא  השכירות  תקופת 
לדירתו". בית המשפט קבע כי הנתבעים גרמו 
לתובע נזק, והעמיד אותו על דמי שכירות של 
חודש אחד בתוספת תשלום הארנונה והוצאות 

משפט.

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

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



משקפיים?!
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JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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צרכנות 
הפאניות ממליצות

שהושק  הייחודי  השמפו 
פאניות  בקרב  לאחרונה 
הארץ  מרחבי  מובילות 
את  המרענן  תרסיס  הינו 
שומן  סופח  ברגע,  הפאה 
וריח  רכות  מעניק  ולכלוך, 

נעים ומנקה את הפאה במהירות תוך שימור הסירוק והפן. 
ונתנו לפאניות מובילות  בנטורל פורמולה הלכו על הבטוח 
בדיקת  לשיווק.  שיצא  לפני  עוד  היבש  בשמפו  להתנסות 
יעל,  תגובתן:  והנה  שלם  חודש  במשך  בוצעה  הפאניות 
ניסתה את המוצר המהפכני  כי  פאנית כ-20 שנה אומרת, 
השיער  את  מחדש  ורענן,  יבש  השמפו  מאד.  והופתעה 
ממליצה  “אני  מדהים.  ניחוח  לה  ונותן  הפאה  של  והרשת 
היא  בשבוע”,  פעמיים  ועד  הצורך  במידת  בו  להשתמש 
לאחר  הפן  של  “התוצאה  אשדודית:  פאנית  שרי,  אומרת.  
ריסוס הפאה בשמפו יבש נטורל פורמולה היתה טובה לאין 
פעמיים  במוצר  להשתמש  ממליצה  אני  מקודמותיה.  ערוך 

בשבוע, לרסס על הרשת, לרענן ולחבוש”.

אביב-קיץ ברנואר
קולות הסיום של החורף, מביאים 
בתקופה זו את השקות קולקציות 
שכבר  האביב  ואכן,  האביב-קיץ. 
לחיינו  מכניס  בפתח,  מופיע 
מדפי  את  וממלא  רעננים  צבעים 

החנויות והרשתות בפריטי הלבוש הכי חדשים. גם ברנואר 
אביב-קיץ  קולקציית  את  המדפים  על  אלה  בימים  מעלים 
2017 כשקולקציית הנשים מורכבת משש קבוצות מגוונות, 
מסוגננת  אינטרפרטציה  הכולל  שונה  סיפור  קבוצה  לכל 
הבא.  הקיץ  של  הבולטים  לטרנדים  מדויקים,  במינונים 
אטרקטיביים  פריטים  שלל  תמצאו  מהקבוצות  אחת  בכל 

ומפתיעים.

סיר הסירים 
בליל  שלך  המתארחים  אם 
מה  אותך  שואלים  היו  הסדר 
 – אירוח  מתנת  רוצה  היית 
בבית,  אותך  שישמש  משהו 

נשים   47 שאלנו  הזאת  השאלה  את  מבקשת?  היית  מה 
אפילו  הדהימו  התוצאות  הקרוב.  הפסח  בחג  המארחות 
אותנו: 32 מתוך 47 )!( נשים ביקשו סירים ומחבתות או סט 
צלחות או סכו”ם. במחשבה שנייה, אין מה להיות מופתעים. 
הראשונה  המתנה  עצמה,  עם  כנה  תהיה  אם  אישה,  כל 
שהיא רוצה לבית, ועוד לפסח – היא סיר ומחבת. תמיד צריך 
ותמיד  איתם  לעשות  מה  יש  תמיד  במטבח,  אותם  לחדש 
הם שימושיים. ואגב, לא מעט נשים ציינו במקביל להעדפה 
כי  “סולתם-רדד”.  וכלים  סולתם”  “של   – ומחבתות  סירים 
אם כבר את מקבלת כלי במתנה, חשוב שהוא יהיה איכותי, 

מוצלח, מתנקה היטב, וכזה שיחזיק לאורך שנים רבות.

משלוח מנות במזל דגים
איש  מנות  משלוח  מצוות  כידוע, 
כוללת  ההלכה,  פי  על  לרעהו, 
לפחות שתי מנות בכל משלוח, טוב 
שגם השנה לסטארקיסט יש פתרון 
נהדר וקל במיוחד, לשדרוג משלוח 
המגוונים,  הטונה  מוצרי  עם  המנות 
המושלמים ליצירת סלטים עשירים 

לאחר  וכעת,  טונה.  דגי  על  המבוססים  ייחודיים  וכריכים 
שסטארקיסט, מותג הטונה המוביל בישראל, הגדיל לעשות 
והרחיב את מגוון המוצרים בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית 
עם טונה בטעמים: פלפל חריף - לימון, טונה בעישון טבעי, 
שומן   5% סדרות  עם  וכן  מעולה,  כתית  זית  שמן  רביעיית 
עם  ירקות  ומים,  צמחי,  שמן  רביעיות  הממרחים,  וסדרת 
דגים ברוטב עגבניות וסלט נון, אין ספק שכל משלוח מנות, 

יקבל שדרוג משמעותי בצירוף סטארקיסט למשלוח.

חובה בכל משלוח מנות
העולה’  ‘השחר  ממרח  את 
של  דורות  להציג,  צורך  אין 
על  גדלו  ומבוגרים  ילדים 
עם  כעת  המופלא.  הטעם 
סדרת  הפורים  חג  הגיע 
הממרחים האהובה ממתינה 
לכם  בתזמון מושלם, כמוצר 

חובה בכל משלוח מנות. לממרח טעם נוסטלגי שמזכיר את 
טעמי הילדות והוא לא השתנה מהיום שבו יוצר לראשונה. 
בנוסף לשימוש במריחה על כריכים וכנשנוש, ממרח ‘השחר 
העולה’ משמש גם לאפייה ולקינוחים. רבים מהקונדיטורים 
“השחר  סדרת  בממרח.  משתמשים  בישראל  המובילים 
קקאו  אבקת  חלבי,  ממרח  פרווה,  ממרח  מונה  העולה” 
לבישול  שוקולד  וצמקאו-  גרם,  ו-500  גרם   150 במשקל 
בד”ץ  והשנה לראשונה בפסח בכשרות מהודרת  ולאפייה. 

העדה החרדית ירושלים ללא קטניות.

חלב: משקה בריאות  
כבריא  החלב  את  מכירים  כולנו 
בסידן,  עשיר  היותו  בשל  בעיקר  ומזין  
עצם,  בניית  לתהליכי  החשוב  מינרל 
והעצבים  השרירים  מערכת  לתפקוד 
כי  מתברר  אך  תקינה.  ולהתפתחות 
מעבר לתכולת הסידן, כוס חלב מכילה 
התורמים  רבים  תזונתיים  רכיבים 
חלבונים,  כמו   הגוף  להתפתחות 

לתזונה  החיוניים  ומינרלים  ויטמינים  פחמימות,  שומנים, 
היומית ובעלי חשיבות פיזיולוגית רבה. מחקרים רבים בחנו 
את השפעת צריכת החלב על האוכלוסייה ומצאו ממצאים 

חשובים בנוגע לצריכת חלב.

אחלה טעם בסעודת פורים
כבר  כולם 
שלסלטי  יודעים 
של  ‘אחלה’ 
יש  שטראוס 
בית,  של  טעם 

נוספו  בפורים תשמחו לגלות כי לסדרה עם הטעם הביתי 
לשמחה  צבע  שיוסיפו  מדהימים  אחלה  סלטי  שלושה 
מזמינה  שטראוס  של  אחלה  הפורים,  בסעודת  הפורימית. 
אתכם ליהנות מחומוס וטחינה משובחים וכן מסלטי ירקות 
מעגבניות  העשויה  מטבוחה  מיונז,  עם  אדום  כרוב  כגון: 
ופלפלים בבישול ארוך ובתיבול פיקנטי, חציל פיקנטי, חציל 
הלב  את  שכבשה  השוק’  ‘טעמי  מסדרת  גם  וכמובן  קלוי 
200 גרם בטעמים ביתיים  ירקות באריזות  והחך עם סלטי 
במיוחד: סלט פלפל חלפיניו, סלט מנגולד וסלט קישואים, 

המוגשים באריזה ייחודית ובמחיר אטרקטיבי. 

פיקדון קרמבולה 
לאור שיעור ההצלחה הגבוה בשנת 
מציע  מזרחי-טפחות  בנק   ,2016
שוב את פקדון קרמבולה, שמבטיח 
ביותר  הגבוה   – גבוה  רווח  ללקוח 
המדד,  או  הריבית  הפרשי  מבין 
פיקדון  נוספת.  מוגבלת  לתקופה 
של  החשש  את  מבטל  קרמבולה 

לקוחות רבים לבחור באפיק הפחות רווחי, ובסיום התקופה 
השניים  מבין  הגבוהה  התשואה  עם  האפיק  את  מעניק 
למדד.  הצמדה  או  קבועה  אטרקטיבית  שקלית  ריבית   –
בכל  הכסף  למשיכת  אפשרות  הפיקדון  מעניק  בנוסף, 
ללקוחות  מוצע  הפקדון  הראשון.  החודש  מתום  כבר  יום 
מזרחי טפחות וללקוחות כל הבנקים לתקופה מוגבלת של 

שבועיים ועד ה- 15.3.17 בלבד.

למה עוברים קופ”ח בבני ברק?
ושביעות  הרבות  ההצלחות 
הלקוחות  של  הרצון 
של  הרפואיים  במרכזים 

ובשנים  משמעותי,  לגידול  הביאו  ברק,  בבני  “לאומית” 
למשפחת  חרדיות  משפחות  אלפי  התווספו  האחרונות 
“לאומית”. המכנה המשותף של כלל הלקוחות על ההבדלים 
ותחושת המעבר, חזר שוב ושוב בתגובתם: “איך לא עברתי 
ללאומית קודם”. את הקמפיין החדש, מגדירים ב”לאומית” 
על  מעידים  אנחנו  לא  “לראשונה,  במיוחד,  חדשני  כמשהו 
קיבלנו  מהם  עצמם.  הלקוחות  אלא   - ב’לאומית”  הנעשה 
“לאומית”.  היתרונות הבולטים של  את האפיון המדויק של 
כשיצאנו למהלך, לא העלנו על דעתנו שהשיתוף פעולה עם 
הלקוחות יהיה כל כך חיובי ומפרגן. התוצאה הסופית, היא 
הבחירה האותנטית של הלקוחות. אבל ברור כי כל מה שיש 

ב”לאומית” בעיר זו או אחרת, קיים בכל מקום”.

גם לקטנטנים מגיע משלוח מנות
אוטוטו  פורים 
ויחד  מגיע, 
החיפוש  אתו 
רעיון  אחר 
למשלוח מנות 
מפנק  מקורי, 

ושכנות  אחיות  בחברות,  שמוקפות  מכן  לאלה  ומפרגן. 
מקורי  רעיון  יש  למטרנה  מתוקים,  בתינוקות  המטופלות 
הרכים  לתינוקות  המיועדים  מנות  משלוחי  הכינו  ונפלא: 
של  ארוחות  לשלב  תוכלו  המנות  במשלוחי  ולאימותיהן. 
טחונים.  ירקות  או  פירות  המכילות  מטרנה  מחיות   – ממש 
תינוקות  להאכלת  וזמין  בריא  פתרון  מציעות  המחיות 
כשאנו  הפורים  חג  בימי  ובפרט  לו  מחוצה  והן  בבית  הן 
מנות  משלוחי  מגילה,  קריאת  החג,  אירועי  בין  ‘מתרוצצות’ 

וסעודות הפורים.

להמנע מעישון בימי הפורים
בריאות  בקידום  השנה  גם  מובילה  בריאות  שירותי  מכבי 
הציבור לקראת ובמהלך חג הפורים, ותתריע בכל הריכוזים 
הפורים  בחג  הקיימות  הסכנות  מפני  בארץ  החרדיים 

בעישון  הכרוכה  הגדולה  בסכנה  ובפרט 
בפורים כמו במהלך השנה כולה. במכבי 
פורים  שמחת  בשביל  כי  מדגישים 
אמתית לא צריך סיגריה. מעשנים כבדים 
סיגריות  אלפי  מאות  בחייהם  שעשינו 
מספרים שהתחילו מסיגריה אחת ותמיד 
הימנעו  תכנון.  וללא  ראש  קלות  מתוך 

מכך והחליטו כי בפורים הזה לא מעשנים! וכבר זעקו גדולי 
סיגריות  בעישון  החמור  האיסור  על  ובהווה  בעבר  ישראל 

שגורם ל’’ע לאסונות רבים ואף למוות ירחם ה’.

החרקים שומרים מרחק מהספרים
ארון  את  מנקים  כשאתם  הפסח,  לקראת 
להרחקת   K600 בסנו  השתמשו  הספרים, 
ושאר  הכסף  דג  העש,  המעופפים,  החרקים 
המזיקים הפוגעים בספרים. סנוK600  בהרכב 
על  ישיר  ריסוס  המאפשר  נעים  ובריח  יבש 
אריגים, שמיכות ואף על פריטים שאינם ניתנים 
ריכוז   K600 וספרים. לסנו  ריפוד  לכביסה כמו 
גבוה של חומרים המשתקים את החרק מיידית, 
לו  המעניקה  ובלעדית  ייחודית  תרכובת  לצד 
ריח נעים ומונעת הכתמה של האזור המטופל. 
והן  החדר  בחלל  בריסוס  הן  להשתמש  ניתן 

ובגדים  ספרים   רהיטים,  שטיחים,  גבי  על  שטח  כתרסיס 
המיועדים לאחסון למניעת נזקים הנובעים מחרקים.

סל ענק של מוצרי פורים
והמוכר  האהוב  המותג 
פורים  לקראת  מגיש  ‘מעולה’ 
סל רחב של מגוון מוצרי איכות 
לקיום מצוות היום של משתה 
איש  מנות  ומשלוח  ושמחה 
לרעהו. על מדפי החנויות ניתן 

למצוא מבחר רחב של מוצרים הנושאים את סמל האיכות 
אפיה  ממוצרי  החל  קטגוריות  במגוון   ,V-ה עם  מעולה  של 
גולמיים ועוגיות, דרך ממתקים ומוצרי שימורים ועד למוצרי 
חד פעמי, אשר המכנה המשותף לכולם הוא שהן מיוצרים 
בסטנדרטים איכותיים במיטב המפעלים בקטגוריה מהארץ 

ומחו”ל בכשרות בד”ץ העדה החרדית ירושלים.

קניות לסעודת פורים בזול
מזמינה  מהדרין’  ‘שוק  רשת 
הקניות  את  לבצע  אתכם 
במחירים  הפורים  לסעודת 
חסכון  לכם  שיביאו  מצחיקים 
במחלקת  ענק:  משפחתי 
הבשרים והדגים. במתחם היין 
במחלקת  החריפה.  והשתייה 

מהדרין’  ‘שוק  רשת  בפורים,  גם  החנות.  ובכל  פעמי,  החד 
תחמיצו  אל  הרשת.  כיסוד  החיסכון  דגל  את  להניף  גאה 
התאריכים  בין  הקרוב:  בשבוע  המיוחדים  המבצעים  את 
05/03/16 ז’ אדר  ועד ל- 11/03/16 יג’ אדר תוכלו לרכוש 
 ₪ ב-14.90  מ”ל   750 סגל  יינות  לדוגמה:  מהדרין’  ב’שוק 
ליחידה . מבחר יינות סלקטד 750 מ”ל 2 יחידות ב-37.90 ₪ 
בלבד. מארז שישיית בירה ‘גולסטאר’ 0.5 ליטר- 6 בקבוקים 

ב-29.90 למארז.

אריזה חסכונית
שחורים  בצבעים  לבגדים  כי  יודעות  כולן 
הכביסה.  לאחר  לדהות  נטייה  יש  וכהים 
במיוחד עבור בגדים הכהים פיתחה סנו את 
וצבעונית,  שחורה  לכביסה  בלאק  מקסימה 
מיוחדים  חומרים  ובתוספת  מלבינים  ללא 
היענות  הכהים.  הצבעים  על  השומרים 
הצרכנים הגבוהה למקסימה בלאק הובילה 
את סנו להשקה נוספת של האבקת כביסה 

בלאק באריזה חסכונית של 6 ק”ג.

רשת החשמל הזולה ביותר 
דעת קהל צרכני: בימים אלו פורסמו 
נתוני סקר מגזרי ומקיף, אותו  ערכה 
במסגרתו  כהלכה’  ‘סקר  חברת 
נסקרו צרכנים במגזר החרדי אודות 
ברכישת  שלהם  הצריכה  הרגלי 

מוצרי חשמל. כמו’’כ נתבקשו המשתתפים בסקר לדרג את 
קיבלו  אותם  והמקצועיות  מהשירות  רצונם  שביעות  רמת 
ברשתות חנויות החשמל המובילות בציבור החרדי. הסקר 
יישוב  נקודות  מ-50  ביותר  אב,  בתי   400 כ-  בקרב  נערך 
בארץ בהן ישנה אוכלוסייה חרדית. במקום הראשון נבחרה 
החרדי  במגזר  והמובילה  הזולה  כרשת  הישיבות’  בני  ‘קרן 
החרדי.  מהמגזר  אחוזים  כ60%  של  מכובד  שוק  נתח  עם 
מ-15  למעלה  החרדי  לציבור  משווקת  הישיבות’,  בני  ‘קרן 

שנה, מוצרי חשמל איכותיים - במחירים הזולים ביותר.

משלוח מנות מפנק
חשבתן על זה? די עם הררי הסוכר והצלופנים שדרכם אל 

השנה  מראש.  ידועה  הפח 
הקרובים  את  מפנקת  את 
במתנות  לך  והיקרים 
מעמד  שיחזיקו  שימושיות 
המקבלת.  את  וישמחו 
פיירמר  זה,  על  תחשבי 
משמחת  צללית  לפנים, 
מגוון  ועוד  מרגש  סומק  לב, 

 .1 מנות.  למשלוחי  לצרף  שתוכלו  רעיונות  קבלו  שלם. 
סמאשבוקס- פריימר PHOTO FINISH-  185 ₪ 2. אסתי 
לאודר- שפתון PURE COLOR ENVY  135₪ 3. קליניק- 

₪ LID POP-  99 צללית

חיים חדשים לרהיטים
והניקיונות  מתקרב  הפסח  חג 
מנקים  כשאתם  בעיצומם.  היסודיים 
על  לשמור  ומעוניינים  הרהיטים  את 
אורך חייהם ועל הברק הטבעי שלהם, 
המוצרים  סדרת  את  שתכירו  כדאי 
עץ  רהיטי  של  והגנה  לשימור  סנו  של 
סנו  ומבריק:  מחודש  מראה  ולהשגת 

רהיט. המוצרים שומרים על העץ ועל הברק הטבעי ומונעים 
ושקופה.  עמידה  הגנה  שכבת  באמצעות  אבק  הצטברות 
בסדרה: סנו רהיט במכל עם מתז – נוח לשימוש לכל סוגי 
סנו  חסכונית,  מילוי  בשקית  מחדש  למילוי  וניתן  הרהיטים, 
עם  לרהיטים  פוליטורה   – פוליטול  רהיט  סנו  ספריי,  רהיט 

סיליקון וסנו רהיט מטליות לחות.

לתינוק שמח בפורים ובכל השנה
המקבל  שתינוק  יודעת,  אימא  כל 
תינוק  הוא  לו  שדרוש  מה  כל  את 
וגם  יותר  מרוצה  יותר,  מסופק 
למהדרין  סימילאק  יותר.  שמח 
פורמולה  הוא  אבוט  מבית 
הרכב  בעלת  למהדרין,  מתקדמת 
בחומצות  המועשר  ייחודי  שמנים 
 3 אומגה  מסוג   LC-PUFA שומן 

ו-6 בכל השלבים, אשר הוכחה מדעית כמקנה התפתחות 
שכלית דומה לזו של תינוק יונק בשבעה מדדים שונים: מנת 
דיבור  מנטלית,  מיומנות  מילים,  אוצר  פיתוח   ,)IQ( משכל 

והבנת השפה, חדות ראייה, מזג התינוק ומיומנות מוטורית.

קפה עלית תמיד בפנים
משלוח מנות מושלם, מתחיל תמיד 
קפה  של  המעולים  המוצרים  עם 
ארומה,  הידור,  שמוסיפים  עלית 
אם   . משלוח  לכל  ואיכות  טעם 
אתם רוצים לפרגן למישהו באמת, 
אחד  שלו  המנות  למשלוח  הוסיפו 
קפה  עלית:  קפה  ממוצרי  כמה  או 

המוכרים   ,INTENSE אינטנס  וקפה  ברזילאי  קפה  טורקי, 
נפלאים.   וארומה  בטעם  המשלוח  את  ומלאו  והאהובים 
וקפה   INTENSE לצד המוצרים המהודרים, קפה אינטנס 
הנמס  הקפה  את  המנות  במשלוחי  לשלב  תוכלו  ברזילאי, 
50 גרם. והשנה הפתעה: מיני שוקולית במהדורה  באריזת 

מיוחדת לחג.

ללא תוספת סוכר
איכותי  עגבניות  רסק  מציגה:  ויטה 
חומרים  ללא  סוכר,  תוספת  ללא 
רסק  מאכל.  צבעי  וללא  משמרים 
רק  מיוצר  ויטה  של  העגבניות 
מעגבניות משובחות, באופן המשמר 
מהערכים   90% וכן  הטוב  טעמן  את 
ויטה  מובילה  כך,  שלהן.  התזונתיים 

נפלא  אוכל  ומסייעת לך להכין  את מגמת הבריאות בארץ 
ויטה מיוצר במפעל מילוז,  יותר. רסק העגבניות של  ובריא 
ומשווק  המייצר  בישראל,  והוותיק  הגדול  העגבניות  מפעל 
העולם.  וברחבי  בארץ  מובילות  לחברות  איכות  מוצרי 

בכשרות המהודרת של בד”צ העדה החרדית

ההטבה של 'שמחונים'
של  ההטבה  את  ניצלו  רבים 
חסד'  'יש  האשראי  כרטיס 
רכישת  כל  על  כאשר   2+1(
קיבלו  שמחונים  ממוצרי   2
בחינם(  אחד  מוצר  הלקוחות 
מארזים  מגוון  לרכישת 

פורים  לקראת  'שמחונים'.  ברשת  הפורים  לחג  יוקרתיים 
ופסח קיימים מגוון מארזי מתנות מקוריים המשלבים יינות, 
מגילת  ובהם  המקוריים  'שמחונים'  מוצרי  ומגוון  שוקולדים 
בכריכה  ועוד,  תפילות  ליקוטי  פסח,  של  הגדה  אסתר, 
בחינם  לקבל  ניתן  כן  מיוחדות.  ובהטבעות  עין  משובבת 

חוברות צביעה לילדים לקראת  פורים.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

טחנת הקמח הוותיקה ׳הטחנות 
הגדולות של א”י׳ מחיפה, משיקה 

מיוחד למשלוח חברת גורי מרחיבה את פעילותה בתחום הממתקים תחת 
מנות בפאנקו: 

חריטה אישית על 

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, 

 י' באדר תשע"ז 68/3/17

קצרצרים
גאה  אבסולוט  וודקה 
 Absolut את  להציג 
מוגבלת  מהדורה   ,Mix
וייחודית. ששת הצבעים 
הבקבוק  גבי  של 
בהתאם  משתנים 
מביטים  ממנה  לזווית 
 700 על הבקבוק. מחיר 

מ”ל כ –79.9 ₪

‘יקבי ברקן’ מציגים לרגל חג הפסח: מארז יוקרתי של 
 Special יינות 
כשרים   Reserve
 4 בשילוב  לפסח 
כוסות יין יוקרתיות 
מחיר  במתנה. 
מומלץ  מארז 

לצרכן: 150 ₪  

 Hite של  היוצר  מבית  הקוראני  האלכוהול 
עכשיו   Jinro
בירה  בישראל: 
וסוג’ו  “הייט” 
האלכוהול  משקה 
ביותר  הנמכר 
למידע  בעולם.  
www. נוסף: 

  drinkit.co.il

לחג  מפנק  מנות  משלוח  מציע  -חיים  בן  יקב 
פורים, המארז משלב בקבוק יין אדום מהסדרה 
קילו  חצי  של  צנצנות   3 היקב,  של  המסורתית 

חלבה משובחת בטעמים 
טחינה  מיני  צנצנות   3 ו- 
מעולה בטעמים מקוריים 
 200 מחיר:  לבחירתכם. 
₪ להשיג ב”יקב בן-חיים” 

וב”ממלכת החלבה”

המותג את  להרחיב  ממשיכה  תנובה 
YOLO , סדרת המעדנים המובילה עם 
שוקולד אמיתי, ומשיקה שני טעמי חורף 
אייריש  חלב  שוקולד     YOLO:מפנקים

ם  י ר ק
  Y O L O - ו
ד  ל ו ק ו ש

חלב תפוז
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תינוקות  לעגלות  היוקרתי  העל  מותג 
של  הבא  הדור  את  משיק  “בוגבו” 
העגלה   -  Bugaboo Bee 5 העגלות 
ושיפורים  חידושים   100 עם  האורבנית 
להתאמה  צבעים  שילובי  ובאינספור 
אישית כפי שמעולם לא הוצעה בעבר- 

Mix & Match

המותג טעם הטבע של שטראוס מעודד את הצריכה של ירקות 
וקטניות תוך מתן פתרונות זמינים וטעימים בנוחות המירבית 

ומציע קטניות מוכנות לאכילה. סדרת “סו שף” תכלול 3 מוצרים: 
חומוס מבושל, שעועית אדומה מבושלת ועדשים ירוקות 

מבושלות. כשרות: ווסטעהיים, אפרתי

“תומר” מציעה לפורים ממרחים מעולים למילוי אוזני המן 
במגוון טעמים: ממרח חמאת בוטנים קלאסי או קראנצ’י 

עם שברי בוטנים וקונפיטורות משובחות 70% פרי במותג 

לראשונה בעולם: תעשיית הנייל מציגה 
המכיל   ORLY של  הנושם”  ה”לק  את 
חמצן,  בועות  הכולל  טיפולי  קומפלקס 
 .B 5 ויטמין  ופרו   C וויטמין  ארגן,  שמן 

מחיר: 45 ₪ במכוני הטיפוח

משיק:   easy spirit הנוחות  נעלי  מותג 
הכוללת  לנשים   –  2017 קיץ  קולקציית 
עיצוב  סגנונות  בשלל  דגמים  עשרות 
של  מתקדמות  ייחודיות  וטכנולוגיות 

נוחות לצד אופנתיות  

אופנת  מותג 
 THE הילדים 
 CHILDREN’S
משיק   PLACE
קולקציית  את 
ב  י ב א ה
עם  הצבעונית 
פריטים  מגוון 
לבנות  רחב 

ולבנים

האופנה  נעלי  רשת  פורים,  לקראת 
נעליים  מציעה  ווסט,  ניין  הבינלאומית 
ניתן להתאים  ומרהיבות אותן  אופנתיות 

למגוון רחב של תחפושות לחג הפורים

גאה להשיק    AHAVA
הטכנולוגיה  את 
ביותר  החדשנית 
מחקרית  והמוכחת 
ג’ל  בצלוליט-  לטיפול 
 Mineral מינרלי 
 Body Shaper
 Cellulite Control
אפליקטור  עם   Gel
בעל 5 כדוריות זכוכית 
מכני  גירוי  המפעילות 

לאזורי הצלוליט 

המותג VERSACE VERSUS בקולקציית 
אבני  ובשיבוץ  אלגנטי  במראה  שעונים 
באמצעות  מופעל  השעון  סברובסקי. 
מנגנון קווארץ וניתן לרכוש אותו ב 799 
ובחנויות  “פלאנט”  חנויות  ברשת   ₪

השעונים המובילות ברחבי הארץ 

יוקרתית  בשמים  קולקציית  משיקה   Laline
תחת השם Laline Fine Fragrance הסדרה 
ניחוחות   4 וכוללת  בצרפת  נרקחת  החדשה, 

מדהימים ומפנקים. מחיר: 189.90 ₪ 100 מ”ל

הטיפוח  מותג 
גרנייה  הבינלאומי 
משיק מים מיסלרים 
דו-פאזיים ללא צורך 
בשפשוף או שטיפה. 
 :1 3 פעולות במוצר 
עמיד,  איפור  מסיר 
עור  את  מנקה 
הפנים ומרגיע. מחיר 
מרץ  בחודש  מיוחד 

-2017 30 ₪ בלבד

Simply good מציגה: כרית יוגה לצוואר 
במהלך  התינוק  צוואר  על  השומרת 
הנסיעה, המשלבת תפסן למוצץ כחלק 
נמכרים  הגדלים  שני  הכרית.  מעיצוב 
ברשת  להשיג  ניתן   ₪  69 של  במחיר 

שילב

הפסח  לחג  מציע   Promise היוקרתי  הטיפוח  מותג 
מארז  קונים  במבצע:  ויוקרתי  מעוצב  טיפוח  מארז 
קרם פנים וסרום ומקבלים קרם עיניים בשווי 340 ₪ 
במתנה, בנוסף נר ריחני בכל מארז. המבצע בתוקף 
www. :החל מה – 20.3.17 ועד ה-10.4.17 לרכישה

promise-cosmetics.co.il

מותג המזוודות סמסונייט משיק קולקציית 
לרגל  מבצע  ומרהיבה  חדשה  צבעים 
השקת הצבעים החדשים: 30% הנחה על 
לצרכן  מחירים  טווחי  החדשות.  המזוודות 
755 ₪  עד   – מ  30% הנחה: החל  לאחר 

₪ 920

השיער  מוצרי  מותג 
 PHILIP ,והטיפוח היוקרתי
סרום   משיק   MARTIN’S
סיליקון  ללא  ייחודי 
ולעיצוב  להזנה  ומלחים 
 -  Shine Rose השיער: 
זית  מיוצר על בסיס שמן 
לשיער  ומעניק  וחוחובה 
ב:  להשיג  מרבי.  ברק 

philipmartins.co.il

האיפור  מותג 
י  מ ו א ל נ י ב ה
 L’OREAL PARIS
 BROW משיק: 
 ARTIST SCULPT
לגבות  מסקרה   –
למילוי  קצה  ב-1:   2

ומברשת לעיצוב

בישראל  לראשונה  משיקה  שילב, 
 Twistshake of את:  בבלעדיות 
התינוקות  מוצרי  מותג   Sweden
מוצרים  סדרת  המשיקה  מאירופה 
חדשה הכוללת: בקבוק חכם, מוצץ וכוס 

שתיה מתקדמת

מועשר  לשפתיים  חמאה  לבלו  חדש: 
מעניק  שקדים  ושמן  שיאה  בחמאת 
 - כ  למשך  מיובש  והגנה  רכות  טיפוח, 
הקלאסי,  כחול   : נינוחות  ב-3  שעות,   12
וניל- מקדמיה ופטל. מחיר מומלץ לצרכן: 

₪ 24.90

את  משיק  יורק  ניו  מייבלין 
 MASTER SCULPT V SHAPE
וקל  קומפקטי  לפיסול  סטיק   -
מבנה  של  אשליה  יוצר  לשימוש, 
ומוארך  צר  פנים  למראה  והרמה, 
השקה  לרגל  מיוחד  מבצע  יותר. 
לחודש מרץ: מייר-אפ סופרסטיי + 

סטיק פיסול ב 75- ₪  

BLOOM המשווק  מותג התכשיטים 
 18 זהב  העשויים  יוקרה  תכשיטי 
חן  אבני  יהלומים,  ומשובצים  קראט 
מציג  מדינות,  ל-25  למעל  ופנינים 
סדרת  הכוללת  חדשה  קולקציה 
טבעות זיגזג דקות, הניתנות לענידה 

אחת על גבי השנייה בשכבות
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“כרמית”  שעות:   6 לחכות  צריך  לא 
לאוהבי  ומפנקת  טעימה  בבשורה 
והרגישים  לחלב  האלרגיים  השוקולד 
ללקטוז, טבלאות פינוק בטעם שוקולד 
מגוונים.  ובטעמים  חלב  ללא  חלבי 

כשרות: פרווה, 
העדה  בד”צ 
 . ת י ד ר ח ה

מחיר: 6.9 ₪ 

מציעה:  שליסל   ליימן  פורים  לכבוד 
באריזות  ייחודיים,  מנות  משלוחי 
חגיגיות וצבעוניות וברוח החג. כשרות: 

ם  ת ח
סופר

משווקת  “אחוה”  חברת  פורים  לכבוד 
אוזני המן בטעמי שוקולד, פרג ותמרים 
טעימים במיוחד ונימוחים בפה. מחיר: 

ל-   ₪  12  –  10
14- גרם,   450

 700 ל-   ₪  12
פרווה  גרם. 
בד”ץ  בהשגחת 
העדה החרדית

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

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

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

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

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

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

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207151

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

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

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

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

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

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף



 
  

מזכירות
ודוברות
העירייה

בס“ד

הרינו להביא בזה לידיעתכם,
כי משרדי העירייה יהיו סגורים לציבור

מיום חמישי, י"א באדר ה'תשע"ז (9,3,17),
יום תענית אסתר

עד יום ראשון, י"ד באדר ה'תשע"ז (12,3,17),
יום חג הפורים, כולל.

הודעות דחופות בנושאי מאור רחובות, מים, 
ביוב ותברואה ניתן למסור, בכל שעות היממה, 

במוקד העירוני "106".

הודעה לציבור

סגור

בברכת חג פורים שמח,
 ההנהלה

 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

בס“ד

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

ל"פארק החי".

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

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

חודשים.

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

בהרבה, מפותח בהרבה ומהנה בהרבה.

בברכה ובהוקרה,
חנוך זייברט
ראש העיר

תושבים נכבדים,

 
  

אגף תשתיות 
ופיתוח

מח‘ תחבורה

בס“ד

רחוב חזון אי"ש פינת רחוב דבורה הנביאה
 עבודות לשיפור הבטיחות והתנועה

והתנועה  הבטיחות  מצב  לשיפור  פעילויות  של  שורה  במסגרת 
באזורים שונים של העיר, וגם זכינו בס"ד, בהתאם לנתוני הלשכה 
הוחל,  הדרכים,  תאונות  במספר  ניכרת  לירידה  לסטטיסטיקה, 
את  שיקטין  מוגבה,  צומת  להקמת  עבודות  בביצוע  אלו,  בימים 
ביציאה   – ושמאלה  ימינה   – הפניות  על  ויקל  הנסיעה  מהירות 
מרחוב דבורה הנביאה לרחוב חזון-איש, וזאת בהמלצת מהנדסי 

תנועה, כשהמגמה היא לסיים את העבודות תוך שבועות אחדים.

באזור  אלו,  מעבודות  כתוצאה  שנגרמים  לקשיים,  מודעים  אנו 
העמוס בכלי רכב, ומשום כך אנו משלבים הסדרי תנועה להפחתת 
לנסוע  הנהגים  מתבקשים  זאת,  עם  ויחד  הניתן,  ככל  העומסים, 

בדרכים חלופיות, במידת האפשר.

התנועה  ומסלולי  עבודות,  כל  תתבצענה  לא  הפורים  חג  בימי 
יהיו כסדרם.

עם חשיבותן ונחיצותן של עבודות אלו, אנו מתנצלים בפני ציבור 
התושבים והנהגים על הקשיים ואי הנעימות, הנגרמים בתקופה 
ובכל  ובד בבד, אנו עושים הכל לסיומן של העבודות בהקדם  זו, 

דרך אפשרית.

חנוך זייברט

ראש העיר

מיכאל קקון
חבר הנהלת העירייה

ראש האגף

בברכת נסיעה בטוחה,

 
  

בס“ד

מחלקת
שיטור עירוני

אגף
תשתיות
ופיתוח 

כדי למנוע התקהלויות בלתי רצויות ושוטטות של צעירים, שחלקם הגדול מגיע 
והשיטור  יוגברו הפיקוח  ברחובות,  לאנדרלמוסיה  בעבר  וגרמו  מישובים אחרים 

העירוני, בשיתוף עם משטרת מרחב דן, בליל פורים.

א. רחוב רבי עקיבא יסגר לסירוגין, בהתאם לצורך, לתנועת כלי-רכב, בתיאום עם 
על  יפקחו  ושוטרים  חלופיים,  לרחובות  תופנה  הציבורית  התחבורה  המשטרה. 

הכוונת התנועה.

מהשעה  החל  פורים,  בליל  באזור  הפיקוח  יתוגבר  איצקוביץ-  בית-כנסת  ב. 
10:30 בלילה,  ובכך ימנעו התקהלויות סביבו, כפי שהיו בשנים קודמות.

ג. כלי-רכב שיגרמו להפרעה לתנועה, או שיחנו באדום-לבן, בתחנות אוטובוסים 
ובמקומות אסורים יגררו. פרטים על המקום אליו יגררו כלי-רכב: המוקד העירוני 

."106"

ד. חנויות ובתי-עסק יסגרו בליל פורים החל מהשעה 10 בלילה. על העוברים על 
כך יוטלו קנסות כספיים מרתיעים.

ה. פיקוח עירוני ומשטרתי יתוגבר כנגד מפירי סדר ומפריעים לעוברי אורח.

בברכת פורים שמח ובטוח,
חנוך זייברט

ראש העיר

מנחם שפירא
סגן רה"ע

וראש המח' לשיטור עירוני

הנחיות כלליות לליל פורים

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר""ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"



י’ - י”ב באדר
תשע”ז           

8-10/3/2017 
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 1,000,000

ם
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 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, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים, מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב-3,500 ש"ח 

+ גג של 70 מ' מבוקש 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

 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

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

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

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

אלעד

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

ג': 3-5 חדרים, קומת גג: 
1-2 חדרים, 130-170 מ"ר + 

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

4-4.5 חדרים

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברח' מינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

משגע 2,800,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

באר שבע

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

_____________________________________________)08-10(נכסים, 052-4834706

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

_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

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

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

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

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

_____________________________________________)08-11ל(052-7158998

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

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

 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

חדיש+מעלית, ק"א, 3 
כ"א, אופ' לתוס' של 20 

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

2,100,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב  03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■ מציאה! בבירנבוים 
קרוב לגינת משה, חזית, 
משופצת ומחולקת ל 4 

חד', עם מרפסת של 18 
מ'+יחידה 2 חד', 30 
מ'+יחידת חדר, הכל 

מושכר ב-7500 ש"ח, 
ניתן להרחבה עוד כ- 25 
מ"ר, 2,225,000 ש"ח, 

בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

תיווך יעקב,
054-4901948)10-10(_____________________________________________

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)10-10(_____________________________________________

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

מושכרות, תשואה כ- 
4%. "יאיר נדל"ן"

052-7633978)09-11(_____________________________________________

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף(

2,370,000 ש"חבלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברשותנו מגוון דירות 
להשקעה ולמגורים, לפרטים 
אקזיט שיווק נכסים ישראל, 

052-8833739)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)10-10(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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)10-10(_____________________________________________

 בקהילה, 3 חדרים, קומה 
1, משופצת במחיר מצויין, 

אקזיט נכסים ישראל,
052-8833739)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)10-10(_____________________________________________

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)10-10(_____________________________________________

 קוטג' בחוני המעגל 
6 חד', גינה מטופחת, 
שכנים איכותיים, רק 

2,580,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 052-8939050

דופלקסים
 בהזדמנות! דירה 

משופצת, דופלקס, מחולקת, 
7 חד' + יחידת הורים + 

פרגולה ומרפסת של 50 מ"ר, 
נוף מדהים, 2,400,000, גמיש, 

052-3476223)10-13(_____________________________________________

 מציאה אמיתית! 4 
במחיר 3!! בעליון האיכותי 
ביותר! 4 חדרים + יציקה 
לחמישי )ששולמה( + נוף 

פתוח לגינה! 1,380,000 ש"ח. 
"תיווך קזן". 058-3254090, 
_____________________________________________)10-10(רחלי/054-8420522, דבורי

 בלעדי! חדש בשוק! 
באבן גבירול! 4 חדרים, גדולה 

במיוחד + הכנה ליחידת הורים 
+ נוף מרהיב! 1,480,000 

ש"ח. "תיווך קזן".
058-3254090, רחלי
_____________________________________________)10-10(054-8420522, דבורי

 בלעדי! ברבי מאיר! 4 
חדרים + גינה גדולה מסלון 

+ מטבח גדול במיוחד +דרום 
מערב! "תיווך קזן".

058-3254090, רחלי
_____________________________________________)10-10(054-8420522, דבורי

 בלעדי! אזור יהלום! 
הדירה היפה ביותר בשוק!!! 4 
חדרים + סלון ענק + 3 כיווני 

אויר + יחידת הורים + נוף 
מרהיב + בנין קטן + מחסן!! 

"תיווך קזן". 058-3254090, 
_____________________________________________)10-10(רחלי/054-8420522, דבורי

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 4 חד', מושקע + 

יח' הורים, אופ' ליח"ד ולחדר 
_____________________________________________)10-10(חמישי, 054-9422194

 בלעדי! למבינים! ברבי 
מאיר! 3 חדרים + היתרי 

בניה ל- 42 מ"ר נוספים + 
יחידת הורים + חזית פתוחה! 

"תיווך קזן". 058-3254090, 
_____________________________________________)10-10(רחלי/054-8420522, דבורי

 בלעדי! בעליון חסידי-
ליטאי! 3 חדרים + גג בטאבו 

+ מדרגות חיצוניות + 
חתימות שכנים ליחידת דיור 

+ נוף! 1,450,000 ש"ח. 
"תיווך קזן". 058-3254090, 
_____________________________________________)10-10(רחלי/054-8420522, דבורי

 בלעדי! במאירי המבוקש! 
3 חדרים ענקית + מרפסת 

מסלון + חדר עבודה + 
מושקעת ביותר! "תיווך קזן". 

058-3254090, רחלי/
_____________________________________________)10-10(054-8420522, דבורי

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

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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 3 חד' מושקעת, 

מעטפת לבניה בגג + אופ' 
_____________________________________________)10-10(להרחבה, 052-5752500

 מציאה!! בית קרקע 
מחולק, קרוב לאוניברסיטה, 

משופץ, שכירות 9,000 ש"ח, 
משופץ וריהוט חדש. אור-

_____________________________________________)10-10(לנכס, 050-9500075

 בשמואל גונן, דירת גן, 
אופציה ליחידה, גישה לנכים. 

_____________________________________________)10-10(050-5379776, סנצ'ורי 21

פנטהאוזים ודירות גן

 בדוד רזיאל, 4 חד', ק"ג, 
משופץ. 050-5379776, 

_____________________________________________)10-10(סנצ'ורי 21

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

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

 במיקום שקט ומרכזי, 
תלת מפלסי, כ.פרטית, 150 

מ"ר, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 03-5791514

 ברמבם, ענקית, כ- 115 
מ"ר, מתאים לחלוקה, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 מציאה! בבירנבוים, ק"ב 
+ מעלית, חזית, 130 מ"ר, 
מחולקת לדירת 3.5 יפה + 

מרפסת ועוד שתי יחידות-דיור, 
רק 2,180,000 ש"ח! "אפיק 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! באיזור דובק, 
5 חד', משופצת חלקית, 
1,860,000. ***בשיכון 

ה', 4.5 חד', גדולה, כ"א, 
1,900,000. "יאיר נדלן" 

,052-7172628
052-7633978)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)10-10(_____________________________________________

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

2,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בלעדי!! בבילו, 75 
מ', מחולקת ל- 3 יח"ד 
מושכרות, ב- 5,650 + 
אופ' בגג, 1,390,000, 

גמיש. "יאיר נדל"ן"
,052-7172628
052-7633978)10-10(_____________________________________________

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

1,420,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 03-5791514

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)10-10(אדוארד

 בלעדי!! בז'בוטינסקי 
עורף - נורדאו, מחולקת 

ומושכרת לחרדים + 
ריהוט, ק"ב, ב- 4,600 

ש"ח. 1,290,000. "יאיר 
נדלן" 052-7172628, 

052-7633978)10-10(_____________________________________________

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

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 03-5791514

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש, תוכניות במשרד, 

4,100,000 ש"ח. 
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג', דופלקס 
6 חד', 194 מ"ר, חדשה, ק"ג 

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

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

חזית, 4,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

ליחידה. חמד נכסים, 
053-3357316)10-10(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח', 220 
מטר באזור חרל"פ, קומה ד + 
מעלית + חניה, 3 מליון ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)10-10(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 בפוברסקי, 5ח', 
משופצת, ק"ב, מוארת 

ופתוחה, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בחידושי-הרים ובבן-
זכאי, 5 חדרים, 120 מ"ר, 
חזית, הרחבה, 2,500,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח."בית-טוב" 054-8436035

 בנועם אלימלך וסורוצקין, 
5 ח', 120 מ"ר, ק"ג, 

2,180,000 ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)10-10(_____________________________________________

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

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

 מציאה!! באיזור דובק, 
5 חד', משופצת חלקית, 

1,860,000. ***בשיכון ה', 4.5 
חד', גדולה, כ"א, 1,900,000. 

"יאיר נדלן" 052-7172628, 
052-7633978)10-10(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבירנבוים, 5.5 חד', 
מחולקת ומושכרת, משופצת 

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

054-2545420 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

3,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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

3 כ"א, חדשה. א.פנחסי, 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, ברח' חברון 

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

לדירה ללא מדרגות, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 80 
מ"ר, משופצת מהיסוד, ק"אח, 

3 כ"א + סוכה, 1,750,000 
ש"ח. *בגבעת רוקח בבניין 
חדש, 4 חד', 80 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית, 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 בסירקין, משופצת, 4 
חדרים וסוכה, 1,900,000 
_____________________________________________)10-10(ב-י.א נדל"ן, 054-8475577

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בביאליק, ק"א, 4 חד' 
+ סוכה 75 מ"ר, משופצת 

ומטופחת, לל"ת, 1,425,000 
_____________________________________________)10-11ל(ש"ח, 052-7654229

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

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

03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"א, ירד 
המחיר, טאבו אחד, 4 חד', 

1,550,000 + 1.5 חד', 
750,000, משופצת מהיסוד. 

"century 21", טל':
052-3744260)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בשלמה בן 
יוסף, ק"ג, 4 חד', שמורה, 

מרווחת, 1,690,000.  
"century 21" טל':

052-3744260)10-10(_____________________________________________

 בנורוק, ק"ב, 4 חד', 
מרווחת, שמורה, 1,580,000.  

"century 21" טל':
052-3744260)10-10(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, 
למרכז העיר ולמרכז 

המסחרי 117 מ' 
משופצים עם מחסן 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ 4 חד', ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו ק"ב 

עורפית, 90 מ', במצב 
טוב, מידי, 1,675,000, 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

ק"א, עם אופציה 
לתוספת 15 מ' 

1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברח' מימון אזור 
אלחריזי, 3 חד', עם 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 חד', 
עורפית, ק"ב, 100 מ"ר, 

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוויר 
צפון-מזרח, כניסה בראש 

חודש תמוז תשע"ז, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

052-2236671
zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

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(_____________________________________________

טבריה

1-1.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בגנחובסקי, 3 חדרים, 
כ- 70 מטר, משופצת, אופציה 

בגג, 1,340,000,
054-8421867)09-10(_____________________________________________

+5 חדרים
 בקריה, 5 חדרים, 180 

מ"ר, קומה ראשונה + מרפסת 
+ נוף לזריזים, 054-2614148, 

073-7426148)09-10(_____________________________________________

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, 
1,600,000 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(_____________________________________________

 אבן גבירול/מימון, 4ח', 
100 מ"ר, ק"ב, משופץ, 

הרחבה, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("בית-טוב" 054-8436035

 אזור שמואל-הנביא, 
4 חדרי, 100 מ"ר, ק"ב, 

1,680,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)10-10(_____________________________________________

 עזרא-רשב"ם, 4 ח', 115 
מ"ר, שמורה, 2,280,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10("בית-טוב" 054-8436035

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

כחדשה, ק"א, חזית, 1,920,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. 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 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בעקיבא, בנין חדש, 4 חד' 
וסוכה, ק"ג, 1,650,000, גמיש. 

פולטוב נכסים והשקעות, 
052-3646632)10-10(_____________________________________________

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

1,690,000, גמיש. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בנורוק )קרוב לאביעד(, 

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

_____________________________________________)10-10(בנו. תיווך, 050-4144602

 באוסישקין, 3 
חדרים, 54 מ"ר, 

בקומה 2 ואחרונה! )גג 
רעפים(, משופצת ויפה. 

"מקסימום נדלן"
054-4340843)10-10(_____________________________________________

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

שקטה + חניה, בנין מטופח, 
 "century 21" .1,290,000

_____________________________________________)10-10(טל': 052-3744260

 בסמטת-רחל, 3 חדרים, 
67 מ"ר, ק"ג, חזית, מושקעת, 

הרחבה, 1,450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("בית-טוב" 054-8436035

 בפרדס-כץ, 3 חדרים, 
הרחבה מאושרת 60 מ"ר 

- 1,200,000 ש"ח. 80 מ"ר - 
1,380,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
3 חד', 75 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ב ואחרונה, א.בגג 
בטון, אישורים בתהליך, 3 כ"א, 

1,920,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

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

054-8474843)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות גדולה 
בגניחובסקי, 3.5 חדרים, 
1,350,000 ב-י.א נדל"ן,

054-8462882)10-10(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
בבנין חדיש, 3.5 חדרים 

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

_____________________________________________)10-10(נכסים, 050-4177750

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

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 מציאה! א.העירייה, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, מפוארת, 

ק"ג, א.בגג, 1,450,000. תיווך, 
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

חניה, 1,400,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)10-10(אדוארד

 בס.רחל, 3 חד', 67 
מ"ר, משופצת כחדשה, ק"ג, 

א.בגג, חזית, 1,450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

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

מוגבההת )כמו ק"א( + 
אופציה 50 מ"ר + תכניות, 

משופצת, 3 כ"א, 1,550,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי,

03-5799308)10-10(_____________________________________________

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

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)10-10(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)10-10(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

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

053-3135048 ,052-7144883)10-13(_____________________________________________

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

פולטוב נכסים והשקעות, 
052-3646632)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(הקריה, 050-3000121

 מציאה באברבנאל, 
3, מושקעת, כיווני 

אוויר פתוחים, גג ביטון, 
אופציה בצד ובגג, 

בבלעדיות תיווך נדלן 
_____________________________________________)10-10(שרה, 052-7670757

 במימון! ליד בית כנסת 
הגדול, 2.5 חד', ק"ק, 

חזית, משופצת, מציאה. 
054-4340843

_____________________________________________)10-10("מקסימום נדלן"

 בקרית הרצוג, 2.5 חד' 
+ אופציה, 60 מ', קומה א', 

רישום מראש. "צ'מפיון-נדל"ן" 
053-3121812)10-10(_____________________________________________

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

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)10-10(אדוארד

 בלעדי ברחוב ברוט חדרים 
2 + הול 45 מ"ר, קומה 

ב', שלד בנוי של 28 מ"ר, 
1,170,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)10-10(אדוארד

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)10-10(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד' בר"ע, כ- 60 
מטר, קומה ד', עורף, לא 

משופצת + גג רעפים, 1,200. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)10-10(_____________________________________________

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

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

054-8472222)10-10(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בז'בוטינסקי, 1.5, קומת 

קרקע, חזית, כ- 35 מ"ר, 
950,000 ש"ח, גמיש.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)10-10(אדוארד

 בהרצוג, דירת גן 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 
גינה מפוצלת באישור ל- 3 

יחידות. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)10-10(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-10(יוסף, 050-6733375

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

1,050,000 ש"ח. יוסף,
050-6733375)10-10(_____________________________________________

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

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)10-10(_____________________________________________

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

050-4770020)10-10(_____________________________________________

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

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(אליהו, 050-4770020

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

א' + מחסן, 580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(אליהו, 050-4770020

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

_____________________________________________)10-10(אליהו, 050-4770020

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

לכנרת, 700,000 ש"ח. מנחם, 
053-3191852)10-10(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)10-10(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10("רימקס" 050-2442446

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

חצי דונם, 1,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("רימקס" 050-2442446

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

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)10-10(_____________________________________________

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

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

050-2442446)10-10(_____________________________________________

 בק.שמואל, ק"א, יח"ד + 
מרפסת ענקית + אופציה 

להרחבה עם אישורים, 
1,050,000. "רימקס"

050-2442446)10-10(_____________________________________________

 הזדמנות להשקעה 
באזור יוקרתי בירושלים, 

דירה משופצת המושכרת 
למגורים לטווח ארוך, הכנסה 

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

053-2852752)10-10(_____________________________________________

 *למכירה/השכרה, 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. *4 

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

לכולל להשכרה. תיווך,
053-3196069)10-10(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בגעת שאול, 5 חד', 

ק"ק, כניסה פרטית, מחסן, 
חצר, נגישה לנכים, ללא 

תיווך, אופציה ליחידה מניבה, 
2,600,000 ש"ח,

054-6600198)08-11(_____________________________________________

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

במקומה שניה ואחרונה עם 
אפשרות לבנות על הגג. תיווך, 

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

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

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

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

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג', 4 חד', 

דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 
מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(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 4,600,000 ש"ח, 

בלעדיות בנדל"ן אריאלי,
02-5714636)10-10(_____________________________________________

 בקרית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת, 

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

amitay@perfectpro.co.il)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(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)10-10(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

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

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(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.

_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 מאה שערים שומרי 
אמונים, 4 חדרים, מ"ר, 
משופצת, 3 כ"א. תיווך, 

058-3282555)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

פתח תקווה

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

מגדל העמק

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 5 חד' 
+ חצר גן 5 חד' + חצר גדולה 

בשכונה איכותית, 700,000 
ש"ח בלבד! למהירי החלטה! 
_____________________________________________)01-10(תיווך בית יוסף, 054-8476888

נתיבות

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

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

נתניה
 מציאה למשקיעים! 

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

054-2000030)07-10(_____________________________________________

מודיעין עילית
 הזמנה להציע הצעות 

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

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

עפולה

 בבלעדיות!! בהזדמנות 
נדירה ושווה ביותר!! מצוינת 
להשקעה, בברנדה השקט! 

דירת 3 חדים, משופצת, 
ממוזגת + יחידת 2 חדרים 

מושכרת. בבלעדיות רם-
_____________________________________________)10-10(נכסים, 054-5566145

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

 להשקעה מעולה, 
קומה שניה, 3 חד', 80 מ"ר, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
מושקעת ויפה, רק 610,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי,
_____________________________________________)10-10(052-5253470 אחרי 18:00

 במרכז עפולה בדו 
משפחתי, דירת 3 חדרים 

+ יחידת דיור עם גינה 
פרטית! כ- 100 מ"ר, 

מכניסות יחד 4,000 ש"ח 
+ פונטציאל השבחה 

גדול!! ב- 750,000 ש"ח. 
להב נכסים,

,050-4177750
052-6224648)10-10(_____________________________________________

ערד
 מציאה ענקית, דירת גן 
גדולה, מחולקת ל- 2 דירות, 

רק 395,000 ש"ח. תיווך ארץ 
הצבי, 052-5253470 אחרי 

18:00)10-10(_____________________________________________

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

מרווחת ומסודרת, גינה 
מטופחת. "בית ישראל" - 

ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן, 054-6401612

 גבול כפר אברהם-פ"ת, 
דירת פנטהאוז, קומה 4/5, 

משוקעת, 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)10-10(_____________________________________________

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

2,850,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן, 054-6401612

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)10-10(אדוארד

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

050-9094508)08-11(_____________________________________________

 ברוטשילד/גן הנשיא, 4 
ח' + מעלית + חניה גדולה! 

מיידי!! 1,500,000 ש"ח בלבד, 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', קו' 2, 
מעלית, ממ"ד, מיידית.
רי/מקס, משה דסקל,

050-5926021)10-10(_____________________________________________

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

משופצת, מיידית. רי/מקס, 
_____________________________________________)10-10(משה דסקל, 050-5926021

 מרכז העיר, דירת 4.5 ח' 
במקור 3 ח', גדולה מאוד, 100 
מ"ר, קומה 2, שופצה מהיסוד, 

דר/מז/צפ, מעלית, מזגן, 
חניה, שני כיורים, מקום מרכזי, 

תחבורה נוחה, 1,450,000, 
גמיש, פינוי גמיש. תיווך "גרים" 

_____________________________________________)10-10(עטרת, 050-4231133

 3.5 חד', מציאה במרכז, 
קומה ב', גדולה ומסודרת, 
כ"א, 1,170,000 ש"ח. -03

_____________________________________________)10-10(9041716, 054-4761147, גיא

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

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)10-10(אדוארד

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

_____________________________________________)10-10(מעלית, 050-3528252

 בטרומפלדור באזור 
השקט, 3 חדרים, משופצת, 

סלון מרווח, מרפסת סלון, 
1,190,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן, 054-6401612

■ בהזדמנות! בבעלי 
מלאכה 4 חד' קומה 

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

1,850,000 ש"ח, חמד 
_____________________________________________נכסים 053-3357316 )10-10(
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

בני ברק

4-4.5 חדרים
דירות 

להשכרה

2-2.5 חדרים

קריות

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

דופלקסים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

אופקים

■ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"א, 5 
חד', משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

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

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

בית-יוסף בשיכון ה', 
3,000 ש"ח, גמיש,

058-3258284)09-12(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

קריית אתא

 דירת הגג היפה בעיר! 
באבני נזר 26, 45 מ"ר דירה 
חדשה, מפוארת + 55 מ"ר 
גג פרטי, מדהים + מעלית, 
_____________________________________________)06-10(4,250 ש"ח, 054-8438688

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

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

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

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

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, 

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

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 054-5634160

 חד' לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

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

1-1.5 חדרים
 1 חדר באזור צומת 

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

050-4119976)07-10(_____________________________________________

אלעד

+5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירושלים
4-4.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 בהר-נוף יח"ד קטנה 

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

052-3266699)08-15(_____________________________________________

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל 

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

_____________________________________________)09-09(נדל"ן הקריה, 054-8472222

 ברב קוק השקט, 3 
חדרים, גדולה, 90 מ"ר, 

חזית, במצב מצוין, 
ק"ב + חניה, 4,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)09-09(_____________________________________________

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

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

054-8425580)09-10(_____________________________________________

 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

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

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

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

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

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)09-10ח(054-8447437

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק, ב- 1,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בקרית-הרצוג/פרדס-

_____________________________________________)09-10ח(כץ, 054-7432012

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

050-2101838)08-11(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברוטשילד! 
עורפית ושקטה! 3 חדרים 

ענקית, כ- 100 מ"ר! אפשרות 
להפוך ל- 4, מסודרת, 

מאווררת, 1,290,000 ש"ח, 
גמיש. בבלעדיות רם-נכסים, 

054-5566145)10-10(_____________________________________________

 2 חד', מושקעת וגדולה, 
הכל חדש, בבילו, קומה א', 
 ,03-9041716 .1,250,000

_____________________________________________)10-10(052-5785978, ודים

 2.5 ליד חיים כהן, 
גדולה ויפה, מתאימה לדתיים, 

 ,052-2757378 .1,250,000
_____________________________________________)10-10(03-9041716, יריב

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

רק 840,000 ש"ח. -050
050-5355067 ,4811122)10-10(_____________________________________________

 בויניצקי המתחרד, 2.5 
ח', ק"ב, מסודרת ויפה, רק 

1,140,000 ש"ח,
050-4811122)10-10(_____________________________________________

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

1,060,000 ש"ח,
050-6610501)10-10(_____________________________________________

 משרד השקעות בקריות 
קורא לכם להשקיע באזור הכי 

_____________________________________________)10-10(חם. ניר דהן, 050-2962666

קריית ביאליק

 קומה 1, 70 מ"ר, 
מסודרת, מחיר 400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(נופר מרסיאנו, 052-7395150

 קומה 1, מחולקת ל- 2, 
משופצת, שכירות עוברת, 

מרפסת שמש, מחיר 660,000 
ש"ח. נופר מרסיאנו,

052-7395150)10-10(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חדרים, 70 מ"ר, 

מסודרת, מחיר 490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(ניר דהן, 050-2962666

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

הורים, בלעדי ל"לאביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה, ברשבם, 
3.5 חד', קומה א' מול 
הנוף, מסודרת מאוד, 

רק 3,000 ש"ח, מפת' 
במשרד "אלעד נכסים" 

03-9088872)10-10(_____________________________________________

 בבר-אילן/קלישר, 
4 חד' + מ.שמש, 

משופצת, 120 מ', ק"ב, 
מיידית, 5,500, גמיש. 

"יאיר נדלן"
,052-7172628
052-7633978)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 מגוון ענק של דירות 
להשכרה ברחבי בני-ברק ב-י.א 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן, 054-8475577

 בפ"כ, דו משפחתי, 
ענק!! 350 מ"ר, 17,000 

ש"ח, לכל מטרה, 
לבעלי יכולת! "לאביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

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

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

"חמד נכסים"
053-3357316)10-10(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)10-10(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 באבטליון!!! 4 ענקית 
ומסודרת, 120 מ"ר, ק"א + 

נוף, חניה ומחסן, אופציה 
לריהוט, 5,800 ש"ח, מיידי. 

"תיווך פרפקט",
052-7649782)10-10(_____________________________________________

 ביאליק, 3 חדרים, מיידי, 
3,500 ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)10-10(אדוארד

 בעלי הכהן, 3.5 חדרים 
בבניין חדיש, משופצת 

מהיסוד, מיידי, ב- 4,500 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ה'!!! ביעבץ!!! 
2.5, משופצת כחדשה + גינה, 

200 מ"ר, 4,200 ש"ח, מיידי. 
"תיווך פרפקט",
052-7649782)10-10(_____________________________________________

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

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)10-10(אדוארד

 אין מחיר כזה! בפ"כ, 
2.5 חד' + גג, הכל 

פשוט חדש!! "לאביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

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

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

 בהזדמנות! בנורוק, 
קד', יחידת דיור גדולה, 

2,350 ש"ח, בלעדי 
ל"לאביחי - מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 מציאה! בפסגת זאב, 
דירת 4 חדרים גדולה ומרווחת 

)איזור דתי(, ב- 3,200 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(בלבד, 054-7804800

 בסמילנסקי, 3 חד', ק"ב, 
דוד"ש, 3 מזגנים, פינוי מיידי, 
_____________________________________________)10-10(3,600 ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות בחן, 2+1/2 
מרוהטת, 2,800 ש"ח,

050-3528252)10-10(_____________________________________________

 בהרב קוק, 2 חד', 
מושקעת קומפלט, הכל חדש, 

50 מ"ר, 052-2757378,
052-5785978 ,054-4761147)10-10(_____________________________________________

 מחפש לגור בדירת בחורים 
בירושלים בסכום 700 ש"ח 

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

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)10-11ח(053-2743931

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 110,000 

ש"ח. מחיר: 18,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

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

08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל, 
תשועה גבוהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710162. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfctpro.co.il)10-10(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)10-10(_____________________________________________

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים! דירה רשומה בטאבו, 

משופצת מהיסוד, משוכרת 
למגורים לטווח ארוך עם 

בטחונות מעל 5% תשואה 
שנתית - פי 2 מהמקובלת 
בשוק, פוטנציאל והשבחה 

גבוהה במיוחד, רק 5,280,000 
ש"ח, לפרטים נוספים:

055-9464693)10-10(_____________________________________________

 להשקעה בתחילת 
נתיבות, דירה מאוד יפה, 3.5 
חד', משכרת ב- 2,000 ש"ח, 
רק 600,000 ש"ח. תיווך ארץ 

הצבי, 052-5253470 אחרי 
18:00)10-10(_____________________________________________

 להשקעה, קומה שלישית, 
3.5 חד', יפה ושמורה, מיקום 

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

_____________________________________________)10-10(052-5253470 אחרי 18:00

 בבאר-שבע, בית קרקע 
פינתי, ליד האוניברסיטה, 
מחולק ל- 4 יח"ד, מחיר 

בהזדמנות! בלעדי! תיווך, 
054-2388654)10-10(_____________________________________________

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

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

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל, 
תשועה גבוהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

מגרשים

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

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

מבנים

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

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

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

זילברברג, 03-5754412,
052-2236671

zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-19(רמי

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

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

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

_____________________________________________)08-14(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)08-14(למגורים, 052-2457617

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

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

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

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

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

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונים 

בשלמות, חקלכאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)08-14(_____________________________________________

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

052-2457617)08-14(_____________________________________________

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

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

 בב"ב למכירה 
ולהשכרה משרדים 

יוקרתיים, בבניין 
המשרדים הייחודי 

והמפואר היחיד במרכז ר' 
עקיבא מעל מרכז רפואי 

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

_____________________________________________)08-11(052-5554201, ארי

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

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

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

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

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

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)07-14ל(053-9520552

 בארה"ב השקעות 
עם תשואה גבוהה ע"י 

חברה ותיקה ואמינה  ש. 
מאירוביץ 03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

עסקים

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה לנזקקים

הלקוח :עמותת עלה

הגהה:1

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

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה
לנזקקים

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

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

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

amuta1@ramat-gan.muni.il דוא"ל

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

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

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

רחוב אצ"ל 2, קומה 2, רמת גן

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

נדל”ן 
מסחרי

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

 דרוש משקיע 550,000 
ש"ח, תשואה 9% לשנה + 

_____________________________________________)09-10(בטחונות, 052-7620810

 להשכרה 300 מטר 
באלעד לכל מטרה, 

מסודר, אופציה לחלוקה 
לאולם לכל מטרה, מחיר 

גמיש. ידידיה נכסים 
פרימיום, 058-4664411, 

058-4664420)09-09(_____________________________________________

אולמות

 להשכרה חנות בבנין של 
_____________________________________________)09-10(מכון מור, 054-6108545

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע.

יוסף השקעות,
,050-3616800
,052-6616800

08-6277193)09-09(_____________________________________________

 למכירה באזור אשדוד, 
קרקע החל מי- 105,000 ש"ח. 
"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן". 

ישראל, 052-3251213. 
אהובה, 050-5886828.

_____________________________________________)09-09(שי, 050-3133287

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

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

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

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)09-10(משרד, 050-4115510

 להשכרה בב"ב 
בדמשק אליעזר, כ- 50 

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

_____________________________________________)07-10(וכדו' 054-5634160

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

 למכירה גן מצליח 
_____________________________________________)09-10(ברחובות, 052-5456295

 מציאה! למכירה מרפאת 
שיניים בירושלים, גדולה 

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

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

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

טבריהלמכירה 
ב

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בשיא המרכז, חנות 70 
מ"ר למכירה או להשכרה. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
054-2250000)10-10(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 90 מ"ר לכל 
מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
8,300 ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)10-10(אדוארד

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)10-10(אדוארד

 למכירה, חנות ברחוב 
ירושלים, מרכזית, 

מושכרת, לכל מטרה, 
בלעדי ל"לאביחי - 

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

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

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

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

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

050-2229247)10-10(_____________________________________________

 מבנים מסחריים בבאר-
שבע. דירות להשקעה בחו"ל, 

תשועה גבוהה למעוניינים. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)10-10(_____________________________________________

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

למטרה שקטה בלבד, 
1,500 ש"ח לחודש,

052-7667000)10-13(_____________________________________________

 במשרד יוקרתי ביותר 
- להשכרה חדר למטרה 

שקטה, 1,800 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(תיווך, 03-8050080

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

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

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

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

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

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

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

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

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

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-29(_____________________________________________

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

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

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

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

3 לפחות מישראל,
054-6283245 )10-13(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

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

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

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

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

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

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

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

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

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-20/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

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

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

052-7134905)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

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

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

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

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

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

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

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-18ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

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

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

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

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

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(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

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

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-11/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-37(מהעתיקה, 054-8527470

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

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

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567, רח' 
_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

■ 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, 

פורד

קיה
 קאיה קרניבל 2011 

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

_____________________________________________)01-10ל(054-7916871

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

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

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

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

אוטובוסים

רנו

 בהתנדבות! לזיכוי נשים 
- שיעורי תורה והפרשת חלה 
ע"י רבנים מרצה עם נסיון רב, 
_____________________________________________)07-10(המלצות רבות! 050-6474999

ארועים

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

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

 אוטובוס שנת 2000, 35 
מקומות במצב טוב, לפרטים 

_____________________________________________)09-10ל(מיכאל, 054-8443453

מאזדה
 מאזדה 3 2004 שמורה 

היטב, צבע זהב, יד שניה, 
_____________________________________________)09-10ל(פרטי, 050-7733982

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

אפשרות החלפה,
054-8402332)10-11(_____________________________________________

 הלוואות בערבות 
מדינה לעסקים קטנים 
ובינוניים עד חצי מליון 

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

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
הזמנות לפורים ולפסח 

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

 אבי וילונות - לבתים 
ולמוסדות, ישירות לביתכם 

במחירים מוזלים: ביקור חינם, 
052-5404507)09-10(_____________________________________________

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

וילונות

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 47,000ק"מ 
בלבד!!! ללא תאונות, נהג 

אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישני רוורס, 
טסט לשנה, רק 45,000 ש"ח, 

050-4144220)10-10(_____________________________________________

למהדרין בשמחה
לא מתפשרים

 על השמחה שלכם!
על המחיר... כן!

052-7143660
ישראל - הזמר שלכם

 הסעות ברכב חדיש, 
8 מקומות, מחירים נוחים. 

_____________________________________________)10-13(שניאור, 052-8770450

לימוד נהיגה

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

כלי כסף

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

כרטיסי טיסה

יעוץ נישואין
 לבניית תקשורת טובה, 

הוצאת כעסים ומשקעים 
ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 

מומחה. הרב דניאל,
_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

 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(_____________________________________________

 הגיעו מגילות יפהפיות 
מ- 7 ס"מ עד 52 ס"מ, מכסף 

_____________________________________________)07-19(טהור וציפויים 054-8448548

יעוץ משפטי
 נפגעתם בתאונת דרכים/

עבודה? ויש לכם נזק גוף? 
רוצים לקבל פיצויים?

054-8526034)09-20(_____________________________________________

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

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

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

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

תינוקות

 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(

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)09-10ח(052-3073826

 שידה מעץ מלא בצבע 
שמנת, רק 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 4 כסאות מעץ ריפוד 
בד משובץ, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)09-10ח(5705546

 2 כורסאות נפתחות 
למיטה, כל אחת 300 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7663207

 מתקן מהמם למבות 
ידיים מניקול, 100 ש"ח, -052

_____________________________________________)09-10ח(7663207

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח בלבד כמו 

חדש, בבני-ברק,
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 ארון, מיטה, מכתביה, 500 
ש"ח כ"א, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7616127

 ספה דו מושבית, כחדש + 
ארחגז מצעים, בד קטפה ורוד, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 054-6481333

 משחקי חברה למוסד 
כגון אוקי אוויר, כדורגל ידני 

ועוד, 500 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(052-7613119

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה  בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מטר, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(054-5823874

 שולחן של 4 כסאות, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרון, 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(02-6522251, 052-3805386

 כסא תינוק לאמבטיה, 
מצב חדש, 20 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4144615

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)09-10ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-4127708

 עגלת טיולון וגם תאומים, 
כחל אחד 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מיטת תינוק "מיקונה" עץ 
מלא + מזרון "ליטף" במצב 

ט"מ, 350 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-7642439

 כסא בטיחות לתינוק ברכב 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(052-3463482

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)09-10ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה, סלקל, בוסטר, 
כסא אוכל, מעמד לאמבטיה, 

_____________________________________________)09-10ח(450 ש"ח, 054-8432773

 שידת תינוק שילב, בצבע 
שמנת, שנה בשימוש בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 052-7690532

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4" 052-"

_____________________________________________)09-10ח(7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח כ"א בב"ב, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 כסא אוכל לבובה, חברת 
"גראקו" 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 עגלת ד"ר בייבי צבע 
כתום/שחור, 250 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה צבע 
שחור/קרם, 150 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח, 052-3595314

 כסא בטיחות המשמש 
גם כסלקל "חברת גרקו" 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-7432012

 מיטת תינוק - "שילב" 
- מצב חדש ממש, צבע 

לבן, מזרון אורטופדי 
מיוחד - 700 ש"ח,

054-8527470)09-12(_____________________________________________

 שידה לתינוק חברת 
שילב, צבע לבן, מצב 

חדש, יפהפיה, 400 ש"ח, 
054-8527470)09-12(_____________________________________________

 טלולר - קו ביתי של 
סלקום, 150 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616127

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 052-4831449

 בהזדמנות!!! נעלי גברים 
"ספרינג" מידה 46, חדשות, 
לא ננעלו, 150 ש"ח בלבד! 

054-6369617)09-16(_____________________________________________

 חלון, רוחב 80, גובה 96, 
זכוכית אטומה, צבע לבן, 

כחדש, 200 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-4144615

 אופניים עם הילוכים, מצב 
מעולה, בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מזוודה, 80 ש"ח, מצב 
מצוין, בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 ארונות מטבח, שיש, 
כיורים, מוצרי חשמל, בר מים, 

_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח, 054-8432773

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

 מגבעת וונציה נקנתה 
מפרסטר, חדשה לחלוטין, 300 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טלפון: 052-9550661

 שקית גדולה מלאה 
בתחפושות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(פלאפון: 050-9089110

 תחפושות לילדים מ- 20 
עד 50 ש"ח, מובחר תחפושות 

_____________________________________________)09-10ח(למאגזר חרדי, 052-7366764

 אופניים אלומיניום )גדולות 
במיוחד( רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב, לפרטים: 03-5793668

 אופניים להורדה משקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2338658

 סורג בטן בצורת חבית, 
מתאים לחלון גדול לחדר, 

מגלוון נגד חלודה, עבה וחזק, 
280 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 זוג קלטות שירי סוכות 
"והיית אך שמח" במארז, 

חדשות לגמרי, 14 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)09-10ח(בב"ב, 052-7600336

 אופני BMX מספר 20 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 2 תוכים + כלוב, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7154392

 אופניים 26, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(טל': 054-5385013

 סורג לחלון חדש עם בטן 
1X1 מ' - 400 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-8484544

 סט מתיבתא גדול חדש 
115 כרכים, 60 ש"ח לכרכך, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7196035

 אופני הרים מידה "24 
במצב מצויין - 280 ש"ח + 

אופניים לילדים לגיל 3 - 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, פלאפון: 050-9340317

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, גם 
930 ב- 190 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ח(052-7966786

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצף, 160 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים 
_____________________________________________)09-10ח(ב-120 ש"ח, 050-4145023

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 משחק שולחן 
כדורגל חדש ואיכותי, חב' 

DIADORA, ב- 420 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7366764

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, לא עובד, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מכונות ממתקים של 
שקל, 250-300 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מחזיק כוסות מנחושת, 
_____________________________________________)09-10ח(25 ש"ח, 053-3145019

 פדאל אקו של דן אלקטרו 
FAB אפקט לגיטרה לשירה, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 053-3145019

 אופניים כל המידות ב- 80 
_____________________________________________)09-10ח(במצב טוב, 052-7145348

 זוג תוכונים + כלוב גדול 
ואביזרים ב- 150,

_____________________________________________)09-10ח(052-7145348

 תחפושת "קוזאק" חדשה 
יפהפיה מידה 8-10 בב"ב, 100 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7676856

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-5343924

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)09-10ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, מידה 38, 

ב- 320 ש"ח, 02-6522251, 
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(02-5387422

 צמיד טניס כסף טהור, 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח, 052-7157077

 תחפושות לילדים איש 
חלל + צב נינגה, גיל 7-10, 

ב- 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(052-7157077

 נעלי קדס חדשות שחורות 
לנשים/נערות, מידה 40, 90 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7157077

 פאקט/מלברו לייט רוסי, 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 230 ש"ח, 052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון 
)הסוג הטוב(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7142640

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)09-10ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831494

 שמלה למחותנת )מחנות 
רצי( מידה 48, כמעט חדש 

בב"ב, 500 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 קורקינט במצב טוב לילד 
במחיר מציאה, 30 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8471038

 אופני כושר במצב מעולה, 
ב- 280 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)09-10ח()בי-ם(, 054-8474221

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 משקולת יד, 9 ק"ג 
כחדשה, 118 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4149474

 גמרות במחיר מוזל 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח כ"א, 050-4131038

 פאה טבעית חדש 
מעוצבת, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131538

 פאה לתלמידה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תחפושות לפורים 
כחדשים, 50 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, 15 יחידות בחבילה, 

_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח, 053-3155415

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר רק - 80 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-4514210

 תיק לטלית ותפילין 
קטיפה + ניילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(בירושלים, 054-8446370

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-6651365

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת אראיי האיכותית ללא 

משקוף, 250 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)09-10ח(054-3132330

 פטיפון cec לא עובד, 80 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 אקווריום צנצת עגול, 35 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן - האמבקר, 300 כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 פדאל דיסטורשיין של 
B055 אפקט לגיטרה, 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 כורסת הנקה + הדום, 
צבע חום בהיר במצב מעולה 

במחיר 480 ש"ח, -052
_____________________________________________)10-11ח(7197727, 03-6743310

 כסא אוכל לתינוק במצב 
טוב, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7111203

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכו' עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(055-6777117

 מיטת תינוק )לול( 
מעץ מלא במצב טוב, ללא 

מזרון וגלגלים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(03-9307308

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב צבע עץ, 220 ש"ח 

+ אופצה להובלה,
_____________________________________________)10-11ח(058-4843223

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תינוק חדשה 
 Red Dream באריזה

Twigy, ב- 390 ש"ח במקום 
ב- 590 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)10-11ח(052-7625772

 מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כסא אוכל, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כסא לרכב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 שידת החתלה, 300 
ש"ח, ירושלים, טל':

_____________________________________________)10-11ח(052-7172893

 גגונים לבוגבו בי+ ורוד 
100 ג'ינס 80 ברייזי, 160. 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 מזרונים בוגבו אדום/שחור 
100, כיסוי גשר כחדש 100, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 עגלת בבה קונפורט 
אמבטיה וטיולון תורכיז שחור, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 050-4119092

 עגלת mima היוקרתית 
בעיצוב מושלם ישירות מהיצרן 

במחיר רצפה, 3,199 ש"ח 
בלבד!!! הקודם זוכה,

052-6475000)10-13(_____________________________________________

 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

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(050-4127708

 טרמפיסט של חברת 
ליטף כחדשה, 150 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)10-11ח(אפור, 054-8430391

 עגלת תינוק כחדשה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סל קל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל, 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 עגלת תאומים, 190 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 כסא בטיחות ברכב, 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 2 כסאות תינוק לרכב, 
מצב טוב, 140 ש"ח כל אחד, 
_____________________________________________)10-11ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)10-11ח(149 ש"ח, 054-4783220

 פלאפון "סוני" דגם 
xperin-m4, כחדש + 

אוזניות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 A777 שני פלאפונים דגם 
)צבע כחול( כולל מטענים, ב- 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 03-6761179

 מכשיר משולב חברת 
HP 3835 )עם אחריות( 

במצב מעולה, ב- 270 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(03-6761179

 פלאפון מוטורולה של 
ofange נפתחת )לא כשר!(, 

_____________________________________________)10-11ח(ב- 120 ש"ח, 03-6761179

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(לפרטים: 052-7966786

 lgk10 סמארטפון כשר 
חדש באריזה, 2 סימים, 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 054-8561223

 sony טלפון אקספרס 
s18 במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-2421622

 קו טוקמן עם שיחות 
ללא הגבלה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(לחודשיים, 052-7167777

 פלאפון מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 052-4831449

 סמארטפון אייפון חמש 
 ,HD-P1080 מצלמה GB16

מצב מצוין בלי שריטות, 
מעודכן, יש בו הכל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8411815

 פאה קאסטם מהממת 
בעיצוב אישי כמעט חדש 

_____________________________________________)10-11(בגבעת שמואל, 052-8571371

 עמודה של 4 מדפים 
מפלסטיק כחדש, 100 
ש"ח, מידות - 91 ס"מ 
גובה, 46 ס"מ עומק, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 שואב אבק לשטיחים 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 4 כלובים איכותיים 
לציפורים, 100 ש"ח, 

מחבורים + הפרדה,
054-8527470)10-13(_____________________________________________

 למסירה ספפה במצב 
טוב, נפתח ל- 2,

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 סטנד מחזיק מיקרופון 
מברזל להנחה על השולחן/

סטנדר איכותי, 150 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)10-11ח(054-3132330

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-2338658

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)10-11ח(058-4843223

 מזוודה גדולה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כינור חדש למתחילים, 
_____________________________________________)10-11ח(400 ש"ח, 054-8479280

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות בחל מ- 
_____________________________________________)10-11ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני, גודל 
80, 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקטים וסקטבורד, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה מ- 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, גמיש, מעולה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)10-11ח(70 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדשה, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט כף החיים, 10 כרכים, 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 054-8429020 י-ם

 שני תוכונים זכר ונקבה 
+ כלוב + אוכל + מאובזר, 

195 ש"ח, טל': 08-9493732, 
_____________________________________________)10-11ח(בשעות הערב

 ש"ס חתנים עוז והדר 
)מהדורה מורחבת(, חדשים 

בקרטון, 400 ש"ח, -054
_____________________________________________)10-11ח(8464909,

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 שטיח פרסי 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לכל הגילאים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8487627

 למסירה גליונות של יתד 
שלנות משנת תשס"א-

_____________________________________________)10-11ח(תשס"ה ועוד, 050-4103869

 דלת 70 מעוצבת 
פרפקטליין + צוהר, מהאריזה, 

רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7687774/3

 פאקט כאמל רוסים, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(215 ש"ח, 054-8419714

 פאקט פרלמנט רוסי, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(230 ש"ח, 054-8419714

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)10-11ח(054-9784433

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים, במצב מצוין, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 054-8487627

 3X2 ,שטיח כחול, כחדש 
מ', 320 ש"ח בלבד, -054

_____________________________________________)10-11ח(8458397

 בובות חיות מבד/פרווה 
בגדלים שונים, 5-30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 כפכף אורטופדי, שחור, 
38, סוליה נשלפת לגבר/

לאישה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 סט כלים ל- 12 סועדים, 
חדש, 160 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 סט כלים ל- 6 סועדים, 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8458397

 פאה סינטטית, מצב טוב, 
קארה, 140 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 וילונות שיפון, גדלים 
שונים, מגוון צבעים, 35 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כל חלק, 054-8458397

 כריות נוי כחול, גודל, 
_____________________________________________)10-11ח(35X35 ס"מ, 054-8458397

 עשר בתי מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)10-11ח(052-2786557

 סט מתיבתא גדול, 115 
כרכים, 60 ש"ח לכרך,

_____________________________________________)10-11ח(052-7196035

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)10-11ח(19 ש"ח, 054-4783220

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(בירושלים, 054-8423405

 ספר הנהלת חשבונות סוג 
1 של דוד טל ודליה רז, ב- 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8452961

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 

קל בגודל 80*150, ב- 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7154392

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-3463482

 אופני הילוכים 26", 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-3177932

 ארגז סגור גדול לאופניים 
להתקנה על סבל, 125 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 למסירה בחינם בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(קולר חם/קר, 052-7634247

 פאות סנטטיות יפהפיות 
בכל הצבעים, מחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7163334

 פאה סנטטית צבע חום, 
ארוכה מואד, חלקה, לארוע, 

לפורים, במחיר 400 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(חדשה, 052-7163334

 פאה סנטטית בלונדינית 
מאוד, חדשה, קארה, ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 052-7163334

 אופניים 26", 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 054-5385013

 פינות מתכת מוזהבות 
לספרים, חדשות, 4 ב- 10 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 050-4149474

 שקית גדולה מלאה 
בתחפושות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(פלאפון: 050-9089110

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(050-9089110

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)10-11ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-4831449

 למושבניקים, גשרים 
חזקים מעץ )20 מטר(, למעבר 

בתעלות בוץ, 380 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח()ליחידה 5 מ'(, 08-9926152

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 אופניים עם הילוכים, 190 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-5737813

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" - 300 ש"ח, -054

_____________________________________________)10-11ח(8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח. 
בית הטלה - 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, 15 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ ברוש - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8412903

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל': -052
_____________________________________________)10-11ח(5708636

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)10-11ח(199 ש"ח, 052-7633316

 בב"ב ספה דו מושבית 
כחדשה, 400 ש"ח. שולחן 
סלוני נמוך 80/80 עץ מלא 
משטח זכוכית כחדש, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-4347436

 כורסת בד קטיפה צבע 
בהיר, מצב מצויי, 190 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3 עור צבע אמיתי 
כמו חדש, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 שולחן אוכל במצב מצוין, 
גודל: 2.00X1.00 מ', נפתח 

ל- 3 מ', צבע אלון בהיר, 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טלפון: 050-7366167

 עמודן מעוצב בצבע חום, 
דלת זכוכית כמו חדש, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8459159

 מיטת מעבר, לבן במצב 
מעולה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(054-8459159

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)08-09ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י’ - י”ב באדר תשע”ז  8-10/3/2017 

■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-21/17(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

 מטפלת למעון במרום נווה 
מ- 7:00 עד 13:00, או 07:00 

עד 16:30, תנאים טובים 
_____________________________________________)06-09ל(למתאימה, 050-2799799

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד כולל ניקיון, משעה 

12:30 עד 15:30 בצהריים,
_____________________________________________)05-08ל(054-4322454

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-15()לציין משרה מבוקשת(

קו עיתונות דתית / 8094344 /

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)06-11(מיידי! 073-2271471

 מחפשת הכנסה מכובדת 
מהבית? מכירת מוצרי פוראוור 

בגישה מבוססת ויציבה!!! 
_____________________________________________)06-13ל(לרציניות! 052-7607181

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 3 
וחשבת שכר מקצועית 

ואמינה, עצמאית עד 
מאזן, נסיון במשרד רו"ח 
ובשע"מ חובה, אפשרות 

למשרה חלקית, קו"ח:
oded@oded-cpe.co.il

_____________________________________________)07-10(פקס: 03-7511199

 מטפלת לתקופה של 
3 חודשים ותנאים טובים 

למתאימה. נחמה,
_____________________________________________)07-10ל(054-8464616

 למגדניה באיזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד ערב 

מהשעה 18.000 עד 24.00, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-3107080

 דרושים/ות למכירת 
מוצרים מהבית, השקעה 

קטנה רווח גדול, טל': -054
053-5662246 ,8430702)08-11(_____________________________________________

 דרוש מלגזן + עבודות 
_____________________________________________)10-13(מחסן בב"ב, 03-5709972

 דרוש קצב קבוע 
לאטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)07-10(_____________________________________________

 לחברה ותיקה, אמינה 
ומוכרת מב"ב, דרושים 

שרברבים בעלי מקצוע, 
ועוזרים מתחילים,
תנאי שכר טובים!

03-6181464
office@gsarusi.co.il)07-10(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות 

לתינוקיה לחצי משרה 
8:00-13:00. למשרה 

מלאה, 8:00-16:00.
תנאים טובים,
054-4499177)07-10(_____________________________________________

דרוש/ה עובד/ת למפעל 
אלדד ק.אריה פ"ת, לימי 

חמישי - שישי ,א. לפנסיונר.
_____________________________________________טל - 03-9247724         )07-10(

050-6528522

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00

 "לנקי 10" בבני-בק, דרוש 
נהג עם רשיון ג'/רשיון עד 

4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251290)08-11(_____________________________________________

 למעון דתי בק.אונו 
)קרוב לג.שמואל(, דרושה 

מטפלת מנוסה ומסורה 
למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים מעולים!
050-2736409)08-11(_____________________________________________

 מטפלת לגן פרטי בת"א, 
משרה מלאה, מ- 8:00-16:30, 

5 ימים, גילאי 2-3, מיידי, 
_____________________________________________)08-11ל(052-2400050

 לקידישיק בני-ברק, 
מוכרות/ים אנרגטיות/ים 

לעבודה במשמרות, קו"ח 
_____________________________________________)08-11ל(לפקס: 03-6780290

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)08-15(_____________________________________________

  לחברת הובלות במרכז 
דרוש עוזר נהג לחלוקה ל- 3-4 

שעות בבוקר, מתאים גם 
_____________________________________________)08-11(לבחורי ישיבה, 052-6628690

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? לארגון 

חסד גדול במרכז, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאליים ביותר. 
שיחות נכנסות ויוצאות. 
בונוסים גבוהים במיוחד. 

סביבת עבודה חרדית. 
_____________________________________________)08-07/18(לפרטים: 054-5319192

 עבודה כסף מזומן כל יום 
+ בונוסים, טלפון:

_____________________________________________)08-09ל(050-9610060

 למנהלי ת"תים/ בחורים, 
שיטה מנוסה לגיוס כספים 

_____________________________________________)08-11(בפורים. 0722125956

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב דרושה 

מטפלת 7.30-16.00, 
13.00-  ,7.30-13.00

16.00,  אפשרות לחלק 
_____________________________________________)07-10(מהימים. 054-8418594

 לישיבה בת"א דרוש עובד 
מטבח + נקיון, פרטים:

050-4145684)09-12(_____________________________________________

 לגן בר"ג ליד מרום נווה, 
דרושה סייעת לגן וצהרון, 

משרה מלאה, אפשר אחרי 
_____________________________________________)09-12(פסח, 052-2801555

 למוסד חינוכי לבנות 
בב"ב, דרוש איש תחזוקה + 

ידע בחשמל, לפרטים:
_____________________________________________)09-10ל(054-8443453

 לעבודה כללית במחסן 
מזון וכלים חד-פעמיים 
בר"ג )גבול ב"ב(, דרוש 

בחור לעבודה +רשיון 
נהיגה רגיל,עבודה קבועה
beny631@gmail.com

052-6364614)09-10(_____________________________________________

 לרשת גני ילדים 
- סייעת לגן ילדים 

בגבעתיים למשרה מלאה 
או למשרת צהרון, שכר 
_____________________________________________)09-12(מעולה, 052-3838484

 התפנו מס' מקומות 
לכולל להוראה ביהוד 

לאברכים מצויינים!
050-4182971)09-12(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת, מנהלת חשבונות, 

קורות חיים ל-
   gasnercpa@gmail.com

טל': 077-4316572,
_____________________________________________)09-10ל(פקס: 077-5316573

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוס ומיניבוסים, 
תנאים טובים,
050-4030501)09-12(_____________________________________________

 יועצת מס ברמת-גן, 
משרה מלאה, תנאים טובים, 

050-2436777 קו"ח:
adi31@rightscenter.co.il)09-10(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906 

_____________________________________________)07-10(עבודה מיידית!!

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)07-10(053-3135772 - בערב!

גילאי 2-3

מדריכת צהרון
לחצי משרה

תנאים טובים

דרושה גננת
לחצי משרה 

 לת"ת בב"ב דרוש איש 
ניקיון לימים א-ו בין השעות 

9.00-1.00, לפרטים: 
058-4777734)09-10(_____________________________________________

 לחברה מובילה בארץ 
במענה טלפוני, דרושים/

ות נציגי/ות שירות 
לקוחות, למוקד שיחות 

נכנסות בפ"ת, משמרות 
גמישות! 077-9555555, 

_____________________________________________)09-12(הילה

 לקראת פורים - דרושים 
לאיסוף תרומות למטרות 

מצווה, שכר גבוה! הכנסה 
_____________________________________________)09-12(בטוחה! 052-7505847

 בבני-ברק, נהג-סדרן 
רציני לחלוקה וסידור 

סחורה בחנויות,
050-4180598)09-10(_____________________________________________

 מתאמת פגישות 
פנינסים - עבודה מהבית, 
שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון 

ומחשב חובה,
052-4455577)09-10(_____________________________________________

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

עם נסיון, תנאים 
_____________________________________________)07-10(מעולים! 050-7250631

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים. 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 02-5375516

 למעון בתל אביב 
דרושה מטפלת, שכר 

גלובלי מתגמל!
)09-10(           052-5456295_____________________________________________

 למעון יום בב"ב דרושה 
מטפלת חמה ומסורה, 

 - 14:00* ,12:30 - 7:30
16:00, לפרטים: 

054-3934230)07-10(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות: * סייעת 

בוקר/צהריים,*מטפלת 
לתינוקיה, שכר גבוה במיוחד!

 )07-10(               052-7177524_____________________________________________

בחורים
ישיבתיים

ִדחוף באופן
חִדשים) 3 (שֹליחות

14.00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-18/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-18/17(         052-6732122_____________________________________________

 לגן במרכז תל אביב, 
דרושה סייעת, שעות 

גמישות, תנאים טובים,
)09-12(           0544-704811_____________________________________________

דרושות מטפלות 
במיידי

למעון באזור המרכז

תנאים טובים
למתאימות

משרה מלאה
צוות מגובש

עדיפות לבעלות רכב
אפשרות להסעות

דרושות מטפלות 
במיידי

למעון באזור המרכז

תנאים טובים
למתאימות

משרה מלאה
צוות מגובש

עדיפות לבעלות רכב
אפשרות להסעות

משרה מלאה
צוות מגובש

עדיפות לבעלות רכב
אפשרות להסעות

דרושות מטפלות 
במיידי

למעון באזור המרכז

תנאים טובים
למתאימות

משרה מלאה
צוות מגובש

עדיפות לבעלות רכב
אפשרות להסעות

למעון באזור המרכז

 דרושה עובדת משמרת 
בוקר במשרה מלאה חרוצה 

ונמרצת עם כושר ארגון, ניהול 
ושרות לקוחות, לפרטים: 

053-5251290)10-13(_____________________________________________

 למספרת אריאל 
ברחובות, דרוש ספר! עם נסיון 

במגזר חרדי/דתי,
052-7811338)10-11(_____________________________________________

 דרושה סייעת/גננת 
בהדר גנים פ"ת, גילאי 
2-3, מ- 7:30-16:00, 
תנאים טובים, מיידי, 

050-3904445)10-11(_____________________________________________

 לארגון תורני מזכיר/ה 
לעבודה מהבית לעבודה 

משרדית, הנעת פרוייקטים 
ועוד, 3-4 שעות ביום, 2,700 

_____________________________________________)10-10(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 למשרד בירושלים מזכיר/ה 
לשעות הבוקר, לעבודה 

משרדית, 8,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 גרפיקאי/ת לעבודה 
מהבית, שעות נוחות, 60 ש"ח 

לשעה. *לחברה בבני-ברק 
עובד שטח, שכר מעולה + 

רכב צמוד. קריירה,
072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 

8.00-16.00 ולצהרון -14.30
16.00, תנאים מעולים, 

052-7648776)10-11(_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, 
שכר שעתי גבוה + 

בונוסים. אין צורך בנסיון 
קודם!!! 

הדרכה והכשרה ע"ח 
החברה!!! 

א'-ה' 09:00-15:00 מייל:
neomi@vidiomit.com

טל': 050-7779764
_____________________________________________)10-13(פקס: 077-4703237

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפונית לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק,
050-6964424)10-13(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר ב"ב, דרושה 
רו"ח לצורך ליווי ביקורות 

משרד החינוך בתחום עובדי 
הוראה, נסיון חובה, תנאים 

טובים למתאימות, קו"ח 
_____________________________________________)10-11(לפקס: 03-6183345

 לפיצוחיה בב"ב, דרוש 
עובד רציני ואחראי לשעות 

_____________________________________________)10-13(גמישות, 052-4036430

 מטפלת למעון משרה 
חלקית/מלאה פ"ת/גבעת 

שמואל, עד 13:30 ועד 17:00, 
תנאים טובים למתאימה, 

054-8461589)10-13(_____________________________________________

 עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ + נסיון, 

תנאים טובים,
,052-7121858
_____________________________________________)10-13ל(052-4003742

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 

8.00-16.00 ולצהרון -14.30
16.00, תנאים מעולים, 

052-7648776)10-11(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 איש אחזקה מבקש 
פרנסה מבתים, לבתי מדרש, 

בתי כנסיות, ישיבות ומשרדים, 
או נהג חצי משרה

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מזכ"ל עמותה של רב, 
אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, מרכב"ה, 

מס"ב, כספים ותרומות 12 
_____________________________________________)10-11ח(שנים, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר 
שניה, נסיון בניהול בעסקים 

ובעמותות, במשרה בכירה!!! 
_____________________________________________)10-11ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי + אנגלית 
ומחשב, מעוניין בעבודה בשכר 

גבוה בלבד, אפשרי מהבית! 
_____________________________________________)10-11ח(050-4160390

 בחור בגיל 23 עם 
רשיון נהיגה B בתוקף מעל 

לשנתיים, מחפש עבודה באזור 
_____________________________________________)10-11ח(המרכז. מיכאל, 058-7528855

 מעונין לעבוד כל יום 3-4 
שעות בירושלים בכל תחום, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3188973

 בחור ישיבה בעל מרץ 
מחפש עבודה + מגורים 

אצל משפחה בחו"ל ארה"ב, 
אירופה וכד' בכל תחום,

_____________________________________________)10-11ח(053-3188973, 052-7163334

 מעוניין לעבוד פעמים 
בשבעו בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)10-11ח(מעניינת, 052-7163334

 למשרד מהנדסים בר"ג 
דרוש/ה מנה"ח סוג 3 עם נסיון 
לעבודה מיידית 052-3313122 

itzhak@ :יצחק קו"ח למייל
shahamm.co.il)10-13(_____________________________________________

לסוכנות ביטוח בב“ב

054-8433345

דרושים אנשי מכירות אנרגטים
נסיון בשרות

טלפוני -חובה
בסיס + בונוסים
גבוהים במיוחד

דרושות:

במעון תקבלי-
העשרה מקצועית 

והדרכה מצוות פרא 
רפואי, אווירה משפחתית 

ונעימה והרבה סיפוק.

שרית 0526307670
לפרטים:

למעון תקשורת ABA באלעד

 ABA מטפלות-
-סייעות לקבוצת בוגרים

 גישה חמה לילדים חובה



בואו נעשה
פה מתוק!

איזה מתוק הילד
שזוכר להביא משלוח מנות

גם לחבר החדש בכיתה
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