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ההסתדרות תחריף את המאבק
ענקית  של  החמור  הכלכלי  מצבה 
גדול  פיטורין  לגל  הוביל  התרופות 
צעדי  לסדרת  יצאו  החברה  עובדי   •
לסייע  התגייס  הממשלה  וראש  מחאה 
עיתונות':  ל'קו  בהסתדרות  בכיר   •
קצה  רק  היא  ראשון  ביום  "השביתה 
הקרחון. אם לא יימצא פתרון נחריף את 
הצעדים הארגוניים" • האבסורד: מניית 
המשקיעים  תקוות  בגלל  עולה  החברה 

שהפיטורין יסייעו לטבע להתאושש
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בועה או השקעת השנה:
הכירו את הביטקוין

כאוס ב422: גל תגובות 
ותלונות הקוראים

שנכנס  אנונימי  מייסד  חד,  זינוק 
לרשימת 50 עשירי עולם, גימיק שיווקי, 
עקיפה של מערכות הבנקים וסטופר של 
הבורסה והרשות לניירות ערך • הכותרות 
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דניאל שבקס
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שנייה

בסדרה

במגזר החרדי דתי לרשת טרקלין חשמל כהלכה
העבודה במשמרות בין תשע בבוקר לתשע בערב, 6 ימים בשבוע

העבודה באזורים - בני ברק / אשדוד / אלעד שכר טוב למתאימים + בונוסים!!!
*המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

אנשי מכירות מנוסים
ומקצועיים

דרושים
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מרכז הכשרה והפצה ארצית לסת"ם ותשמישי קדושה

מקצוע קודש

החלה ההרשמה לקורס שיפוץ וסגירת בתי תפילין (בתי מאכער):

מחיר מיוחד לנרשמים בחנוכה!

תעודת הסמכה מהמכון למסיימים
שיפוץ וסגירת בתי תפילין

המכון בפיקוח רבנים ומו"צים
03-9221168ובהמלצת פוסקי הדור שליט"א

תעודת 
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קידום 
ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון
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'טבע',  דירקטוריון  גרועות של  סדרת החלטות  לאחר 
הישראלית  התרופות  ענקית  של  הפיננסי  מצבה  הגיע 
לשפל חסר תקדים. על מנת להציל את המצב, הכריזו בטבע כי הם 
מתכוננים לקראת פיטורים המוניים בהיקפים ענקיים, במסגרתה 
אחרים  מפעלים  בעוד  בישראל,  החברה  מפעולות  חלק  ייסגרו 

יימכרו.
עם הודעת החברה בשבוע שעבר על הצפי ל-3,000 מפוטרים 
פרצה מהומה, כצפוי, ובליל שישי האחרון כינס יו"ר ההסתדרות, 
על  הכריז  במהלכה  דרמטית  עיתונאים  מסיבת  ניסנקורן,  אבי 
שביתה כללית במשק ביום ראשון עד לשעות הצהריים, השבתה 

מלאה של כל מפעלי טבע וגל צעדי מחאה.
כי  קאר שולץ,  מנכ"ל טבע,  דבר השביתה אמר  פרסום  לאחר 
עם  "בלבד".   1750 אלא  עובדים,   3000 לפטר  לא מתכוונים  הם 
זאת, עובדי החברה לא ממש קיבלו את הטענות ואמרו כי הסיבה 
שדיברו מקודם על מספר גדול בהרבה זה כדי שמספר המפוטרים 

ייראה מעט, "יש לנו פצצה מתקתקת פה במפעל".
על  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות,  יו"ר  הודיע  בבוקר  שישי  ביום 
התקפלות חלקית בשביתה, שמערך התחבורה הציבורית והחינוך 
עד  כולם  שבתו  אכן  לכך  מעבר  אך  כסדרה,  בה  פעלו  המיוחד 

לשעות הצהריים.
במפעל  הארץ,  רחבי  בכל  והפגינו  לרחובות  יצאו  טבע  עובדי 
בירושלים התבצרו עובדי 'טבע משאפים' והעבירו שם את הלילה, 
ובינתיים, מניית טבע המשיכה לעלות. שכן מבחינת המשקיעים, 

ככל שמספר המפוטרים יעלה, גירעון החברה יפחת.
ראש  הודיע  השבועית  הממשלה  ישיבת  של  פתיחתה  עם 
בראשו  במשבר,  לטיפול  מיוחד  צוות  יקים  כי  נתניהו  הממשלה 

יעמדו: רה"מ נתניהו, שר העבודה והרווחה חיים כץ, השר להגנת 
הסביבה, ירושלים ומורשת זאב אלקין ושר הכלכלה אלי כהן.

"השבוע אני אפגש, יחד עם שר האוצר ושר הכלכלה, עם מנכ"ל 
טבע", אמר נתניהו, לא לפני שציין כי כבר קיים אתו שיחה בשבוע 
שעבר. "אמרתי לו שהיעד הראשון שלנו הוא קודם כל למזער את 
לעשות  כמובן  הוא  שני  דבר  ראשון.  דבר  זה  בעובדים.  הפגיעה 
ככל שניתן למנוע סגירה של מפעלים בירושלים. הדבר השלישי 
הוא להבטיח שטבע תישאר במדינת ישראל. יש בה אלפי עובדים, 
רוצים שהיא תישאר כחברה  ואנחנו  ישראלית  היא קמה כחברה 
לרשותנו  שעומדים  השונים  באמצעים  נשתמש  אנחנו  ישראלית. 

כדי לנסות להשיג את היעדים הללו".
כי "זעקת העובדים תמשיך להדהד  מנגד, בהסתדרות הבהירו 
עד שיישברו חומות האטימות". בהודעה שפורסמה מטעמם נכתב 
להיאבק  תמשיך  וההסתדרות  שקופים  אינם  "העובדים  כי  עוד 

למענם ולצדם עד שיגובש פתרון הולם למשבר".
'טבע  במפעל  מתבצרים  החברה  עובדי  בעוד  שני,  יום  בבוקר 
משאפים' בירושלים, נפגש יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן במשרד 
הכלכלה  ושר  כחלון  משה  האוצר  שר  עם  בירושלים  האוצר 

והתעשייה אלי כהן ונציגי כל הוועדים בחברת טבע.
תמיכתם  את  והכלכלה  האוצר  שרי  הביעו  הפגישה  במהלך 
בעובדי טבע, תוך שהם מעבירים מסרים כי לא יוותרו על העובדים 

ועל מטה החברה ש"חייב להישאר בירושלים".

חבילת ההטבות
לבנות  הכלכלה  במשרד  מנסים  השטח  לפני  מתחת  כי  נראה 
תכנית סיוע כלכלי ייחודי ל'טבע', על מנת למנוע, לפחות חלקית, 

את הפיטורים ההמוניים בענקית התרופות הישראלית. 
על פי הדיווח, נפסלו שתי אפשרויות לתכנית הסיוע הכלכלי, 
האחת, מסלול של מפעלים במצוקה, המיועד למפעלים שנקלעו 

למשבר ושיש ביכולתם לצמוח אם יעברו אותו, והשנייה, מסלול 
תעסוקה שכולל תמיכה חלקית בשכר עובדים. שתי הצעות הסיוע 
ל'טבע' ירדו מהשולחן בעקבות היותה חברה רב-לאומית שאיינה 

עסק קטן או בינוני.
לאור זאת, מנסים במשרד הכלכלה לבנות מסלול סיוע ייחודי 
ל'טבע', בדומה למה שרקחו במקרה של אינטל ישראל. בדיווח 
להתייחס  מסרב  אך  הדברים,  את  שמאשר  באוצר  גורם  מצוטט 

אליהם. לדבריו, "כשיהיו דברים קונקרטיים נוכל לעדכן".
נהנתה במהלך העשור האחרון מהטבות  כי טבע  לציין  חשוב 
מעשרים  למעלה  הוא  הכולל  כשהסכום  עצומים,  בהיקפים  מס 
 2014 בשנת  שאושר  חקיקה  תיקון  זאת,  עם  שקלים.  מיליארד 
החברה  אחרות,  במילים  המדובר.  המענק  את  בהרבה  הפחית 
עליהן  הסתמכה  שלה  ההון-שלטון  מקשרי  ליהנות  שהפסיקה 

וכעת היא נמצאת בקשיים עצומים.
האופזיציה  הקואליציה,  מהממשלה,  פוליטיקאים,  מעט  לא 
ואפילו מתמודדים בבחירות 2015 שלא עברו את אחוז החסימה, 
הצהרות  והצהירו  העובדים  גם  על  פוליטית  קופה  לעשות  בחרו 

שונות ומגוונות.
בהסתדרות לעומת זאת, פחות אופטימיים, אך לפחות בשלב זה 
עדיין משחקים את המשחק הפוליטי ומנסים לפתור את המשבר 
באמצעות שרי הממשלה והצוות המיוחד שהקים ראש הממשלה 

נתניהו.
כי  בהסתדרות  בכיר  מזהיר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  זאת,  עם 
במידה והם יראו שהשיחות לא מובילות לשום מקום הם מתכוונים 
בפצצה  "מדובר  ראשון.  ביום  יותר  חריפים  בצעדים  לנקוט 
רק  היא  ראשון  ביום  "השביתה  ומזהיר:  אומר,  הוא  מתקתקת", 
קצה הקרחון ממה שאנחנו מתכוונים לעשות למען העובדים. אם 

לא יימצא פתרון נחריף את הצעדים הארגוניים".

מצבה הכלכלי החמור של ענקית התרופות הוביל לגל פיטורין גדול • עובדי החברה יצאו לסדרת 
ביום  "השביתה  עיתונות':  ל'קו  בהסתדרות  בכיר   • לסייע  התגייס  הממשלה  וראש  מחאה  צעדי 
יימצא פתרון נחריף את הצעדים הארגוניים" • האבסורד:  ראשון היא רק קצה הקרחון. אם לא 

מניית החברה עולה בגלל תקוות המשקיעים שהפיטורין יסייעו לטבע להתאושש

משבר טבע: 1,750 מפוטרים, 
ההסתדרות תחריף את המאבק
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נתונים  מפרסמת  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
מתייחס  הפעם  כאשר  הדיור,  למצוקת  הנוגעים  חדשים 
נבנים למטרות מכירה  הסקר למספר רכישות הדירות שנבנו או 
דירות  כדוגמת  מכירה,  למטרות  נבנות  שאינן  הדירות  ולמספר 
קבוצות  בקרקע,  הבנייה  זכויות  בעל  של  עצמי  לשימוש  שנבנו 

רכישה, השכרה ועוד.
ורק  אך  מתייחסים  הלמ"ס  נתוני  כי  לציין  חשוב  זאת,  עם 
לפרויקטים שבנייתם החלה, או לפחות התקבלו אישורי הבניה 
לכך. מאחר ונתונים אלו לא מתייחסים להגרלות 'מחיר למשתכן' 

שאחוזים גבוהים מהם טרם יצאו לדרכם.
נרשמה  האחרונים  החודשים  בשלושת  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
ירידה של כ-2.6% במספר הדירות שנמכרו, בהשוואה לשלושת 
החודשים הקודמים להם. עם זאת, מציינים בלמ"ס כי לאחר ניכוי 
 .0.9% של  ירידה  תקופה  באותה  מסתמנת  העונתיים,  הגורמים 
נתוני מרכיבי הכמות מצביעים על כך כי חלה ירידה של 14.4% 
הדירות  מספר  זאת,  לעומת  שנמכרו.  החדשות  הדירות  במספר 

שלא למכירה שהחלה בנייתן מזנק בשיעור של 17.5%.
של  המבוקשת  הכמות  עמדה  האחרונים  החודשים  בשלושת 
דירות חדשות על כ-10,370 יחידות, מתוכן כ-55% דירות חדשות 
למכירה  שלא  דירות  כ-45%,  והיתרה,  הרחב  לציבור  שנמכרו 

הדירות  של  המבוקשת  בכמות  נרשמה  לפיכך,  בנייתן.  שהחלה 
הקודמים.  לעומת שלושת החודשים  ירידה של 2.6%  החדשות 
לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה 

של 0.9%.
ירידה של 13.7% בכמות  נרשמה  ב-12 החודשים האחרונים 
החודשים  ל-12  בהשוואה  החדשות  הדירות  של  המבוקשת 
הקודמים. עם זאת, כ-26% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות 

חדשות היו במחוז המרכז וכ-8% בלבד במחוז ירושלים.
בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות 
מראה שבחודשים יולי–אוקטובר 2017 נרשמה עלייה של 0.2% 
לחודש.  בממוצע  דירות  כ-3,480  על  ועמדה  לחודש  בממוצע 
ירידה  נרשמה   2017 יוני   –  2016 יולי  שבחודשים  לאחר  זאת, 
של 1.5% בממוצע לחודש, ועמדה על רמה של כ-3,800 דירות 
בממוצע לחודש. לפני כן, בחודשים ינואר-יוני 2016, חלה עלייה 
של כ-0.7% בממוצע לחודש והרמה עמדה על כ-4,120 דירות 

בממוצע לחודש.
בשלושת החודשים האחרונים נמכרו כ-5,750 דירות חדשות, 
שנמכרו  החדשות  הדירות  מספר  לעומת   14.4% של  ירידה 
העונתיים,  הגורמים  ניכוי  לאחר  הקודמים.  החודשים  בשלושת 
מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 9.3%. רוב הדירות החדשות 
שנמכרו, כ-28%, נמצאות במחוז המרכז, ואילו רק כ-7% נמכרו 
באזור ירושלים. בנוסף, נרשמה בשנה האחרונה ירידה של 15.9% 

במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה לשנה הקודמת.
על פי נתוני המגמה, נרשמה עלייה של 0.1% בממוצע לחודש 
אוגוסט-אוקטובר  בחודשים  שנמכרו  החדשות  הדירות  במספר 
2017, ברמה ממוצעת של כ-2,020 דירות לחודש, לאחר ירידה 
ברמה   ,2017 -2016יולי  יוני  בחודשים  בממוצע   1.8% של 

ממוצעת של כ-2,240 דירות לחודש.
בחודשים  בנייתן  שהחלה  למכירה  שלא  הדירות  מספר 
אוגוסט-אוקטובר 2017 היה גבוה ב-17.5% בהשוואה לשלושת 
העונתיים,  הגורמים  ניכוי  לאחר  זאת,  עם  הקודמים.  החודשים 

מסתמנת באותה תקופה, עלייה של 11.5%.
במספר   10.2% של  ירידה  נרשמה  האחרונה  השנה  במהלך 
הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, בהשוואה לשנה 

הקודמת.
כי במהלך השנה האחרונה החלה  עולה מנתוני הלמ"ס,  עוד 
לכל  אחת  דירה   – רכישה  בקבוצות  דירות  כ-3,980  של  בנייתן 
החלה  בה  הקודמת  השנה  לעומת  קבלנים,  שמכרו  דירות   6.5
בנייתן של 3,760 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 8.2 
דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות, בתקופה זו, נמצא כי 
במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,260 דירות בקבוצות רכישה 
– דירה אחת לכל 5.8 דירות שנבנו על ידי הקבלנים ובמחוז תל 
אביב החלה בנייתן של כ-1,170 דירות בקבוצות רכישה – דירה 

אחת לכל 4.0 דירות שמכרו קבלנים.

פחות דירות חדשות נמכרו ומספר הרוכשים במסגרת קבוצות הרכישה עלה • 
כ-26% מהדירות החדשות המבוקשות בשנה האחרונה היו במחוז המרכז וכ-8% 

בלבד במחוז ירושלים

הלמ"ס: עליה בקניית דירות בקבוצות רכישה



3 ב' בטבת תשע"ח 20/12/17 ב' בטבת תשע"ח 320/12/17



PB ב' בטבת תשע"ח 20/12/17 ב' בטבת תשע"ח 420/12/17    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

עמלות   – הפעולות  על  שילם  הוא  בהם  במקרים  גם  למינימום'  השלמה  'עמלת  מלקוח  גבה  לאומי  בנק 
הגבוהות מהמינימום  •  אחרי 3 שנות מאבק, בית המשפט אישר: תוגש תביעה ייצוגית

פי החשד  על  בו  בכפר חב"ד, במיקום  פשיטה  שעבר  בשבוע  ערכו  רשויות החוק 
 הטענה: המשחטה פועלת  ואולם אירועים  מופעלים שלא כדין משחטת עופות 

בשטח שיועד לתעשייה קלה והאולם פועל ללא רישיון עסק כנדרש

אלפי מימושים להטבות 1+2 חינם של כרטיס אשראי 'יש': 
הטבות אטרקטיביות לתושבי בני ברק לרגל החנוכה

הבינלאומית  הדירוג  חברת  של  האשראי  דירוג  מנתוני 
פיצ' עולה כי ישראל מדורגת במקום מעולה – ומזנקת 

מדרגה נוספת במעלה הדירוג

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: האם הבנק רשאי לסרב לפתוח לי חשבון עובר 
ושב?

יסרב תאגיד בנקאי  כי לא  תשובה: חוק הבנקאות קובע, 
סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים: 1. קבלת 
פתיחת   .2 חוץ;  במטבע  או  ישראלי  במטבע  כספי  פיקדון 
חשבון עובר ושב במטבע ישראלי וניהולו כל עוד מתקיימת 
הלקוח.  לטובת  זכות  ביתרת  א. החשבון  מאלה:  אחת 
הבנקאי  התאגיד  לבין  בינו  ההסכם  בתנאי  עומד  ב. הלקוח 
במטבע  בנקאיים  שיקים  מכירת   .3 לניהול החשבון.  בקשר 
שיש  שירות  לתת  חובה  אין  אולם  חוץ;  ובמטבע  ישראלי 
בו משום מתן אשראי ללקוח. כלומר, הבנק מחויב לפתוח 
חשבון לכל אדם, אלא אם כן יש בפי הבנק נימוק סביר מדוע 

לא.



לי  הודיע  והבנקאי  מהבנק  הלוואה  ביקשתי  שאלה: 
שיסכים רק אם אפתח במקביל להלוואה חשבון חסכון או 

פק”מ, מה כדאי לעשות?
לבנק להתנות מתן  קובע שאסור  תשובה: חוק הבנקאות 
שירות אחד בשימושו של הלקוח בשירות אחר של הבנק, כך 

שהתנאי שהציג לך הבנקאי הינו אסור לפי החוק.
יודגש, שחוק הבנקאות הינו אחד החוקים הנכללים בחוק 
תביעות ייצוגיות, כך שאם מדובר במדיניות הבנק הרי שניתן 

גם להגיש נגד הבנק תביעה ייצוגית בנושא.



והחוקרת  ישראל  במשטרת  לחקירה  הוזמנתי  שאלה: 
שהזמינה אותי סירבה למסור לי בטלפון את נושא החקירה. 

מה עלי לעשות? האם עלי להגיע עם עורך דין?
תשובה: בדרך כלל כשאדם מוזמן לחקירה במשטרה לא 
מקרה  בכל  מומלץ  מועד,  מבעוד  החקירה  נושא  לו  נמסר 
 - שבישראל  למרות  דין,  עורך  עם  החקירה  לפני  להתייעץ 
להבדיל למשל מבארה”ב - אסור לעורך הדין להצטרף יחד 

עם הנחקר אל תוך חדר החקירות. 
 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

ייצוגית נגד 'לאומי': גבה עמלות מעל המותר

פשיטה בכפר חב"ד

הישג: עלייה בדירוג חנוכה של הטבות באשראי של 'יש'
האשראי של ישראל

אלי מזרחי

לאומי  בנק  ללקוח  אישר  בלוד,  המחוזי  המשפט  בית 
להגיש תביעה ייצוגית נגד הבנק בגין גביית עמלות שלא 
את  קובע  ישראל  בנק  תעריפון  ישראל.  בנק  לתעריפון  בהתאם 
בתעריפון  מלקוחותיהם.  לגבות  הבנקים  יכולים  אותן  העמלות 
נקבע כי במקרה והלקוח ביצע "פעולה על ידי פקיד", יכול הבנק 
לגבות 'השלמה' שתביא את העמלה בגין הפעולה לגובה עמלה 

שתשולם על 'סכום מינימום'.
הוא   2014-2011 השנים  בין  כי  טוען,  לאומי  בנק  של  לקוח 
לדבריו,  לחו"ל.  חוץ  מטבע  העברת  פעולת  פעמים  כמה  ביצע 
בגין העברות אלו הוא חויב בעמלות הגבוהות מסכום המינימום 

ולמרות זאת הבנק גבה ממנו 'עמלת השלמה'.
'השלמה'  עמלת  חישוב  במסגרת  כי  לאומי  בנק  טען  מנגד 
התחשבות  מחייבות  לא  התעריפון  שהוראות  הרי  למינימום, 
פעולות  שביצוע  הרי  הבנק,  ולטענת  מאחר  מט"ח.  בעמלות 

במטבע חוץ, נעשות בחשבון מט"ח נפרד.
בית המשפט לא קיבל את טענת הבנק, השופט עופר גרוסקופף 
הוראות  של  והסבירה  הפשוטה  "הפרשנות  דינו:  בפסק  כתב 
עמלת  חישוב  לצורך  דינן,  במט"ח  שהפעולות  היא  התעריפון 
ההשלמה למינימום, כדין פעולות זהות שבוצעו במטבע ישראלי". 
השופט תיאר את פרשנות בנק לאומי להוראות התעריפון "דחוקה 

ומאולצת".
השופט סירב לקבל את טענת הבנק כי כל פעולה במטבע חוץ 
פעולה  שבהם  מצבים  יש  כי  ציין  הוא  נפרד',  ב'חשבון  נעשית 
במט"ח מבוצעת בחשבון עו"ש, ויש מצבים שבהם היא מבוצעת 
בחשבון נפרד. במקרה הספציפי של הלקוח שהגיש את הבקשה 
במטבע  הפעולות  גם  כי  השופט  קבע  ייצוגית,  תביעה  לאישור 

חוץ, נעשו בחשבון העו"ש ולא בחשבון נפרד.
אשר על כן, קיבל בית המשפט את בקשת הלקוח לאשר תביעה 
ייצוגית נגד בנק לאומי ואף חייב את הבנק לשאת בשכר הטרחה 

ששילם המבקש לעורכי דינו.

מנדי קליין 

ואולם  עופות  משחטת  על  פשטו  ואכיפה  משטרה  כוחות 
חב"ד  בכפר  כדין  שלא  פעילות  מקיימים  אשר  אירועים 
והאולם  המשחטה  מסחריים.  עסקים  מופעלים  אף  ובמקום 
במסגרתם  ומנהליים,  פליליים  הליכים  רקע  על  פעילות  מקיימים 
חוק  לפי  עבירות  ביצוע  בגין  אישום  כתבי  היתר,  בין  הוגשו, 
בגין הפעלת  וכן כתב אישום  רישוי עסקים  וחוק  והבניה  התכנון 
המשחטה ללא רישיון ייצור ממשרד הבריאות. בנוסף, ניתן תוקף 
של צו שיפוטי לצו הפסקת עבודה מנהלי שהוצא על ידי הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה.
שיעודה  קרקע  על  ממוקמת  המשחטה  כי  אמרו  במשטרה 
לתעשייה קלה ובה ניתן בעבר היתר למבנה מצומצם בלבד, ואולם 
לבתי  בסמוך  המצויה  ממדים  גדולת  במשחטה  מדובר  בפועל 
סביבתי  נרחב המהווה מטרד  פעילות  היקף  מגורים, בה מתקיים 
לתושבי האזור. אולם האירועים אשר ממוקם במרכז כפר חב"ד, 

מתנהל ללא רישיון עסק.
פוגעים  ורישיונות,  נדרשים  ההיתרים  ללא  הפועלים  העסקים, 
סביבתי  מפגע  ומהווים  ובתשתיותיו  המושב  של  הכפרי  באופי 
לתושבים במקום. לאור זאת ולשם מיגור תופעות אלו, הפוגעות 
בציבור, ברווחתו ומשאביו, נדרש מבצע האכיפה המשולב אשר 

התקיים. 
ואיסוף  בדיקות  הכוללת  מקיפה,  הכנה  עבודת  קדמה  למבצע 
מידע ע"י גורמי אכיפה אזרחיים רבים. במסגרת הפעילות נאספו 

ממצאים, בוצעו סיורים ותצפיות והחלה בחינת נקיטת הליכים. 
האכיפה  "מבצע  כי  נמסר  אזרחי  מרכז  מחוז  מפרקליטות 
רשויות  של  ומאומצת  נמשכת  מפעילות  חלק  הינו  המשולב 
האכיפה מהתחום האזרחי, הפלילי והמנהלי, ליזום ולפעול באופן 
הציבור,  במשאבי  חוקי  לא  שימוש  של  תופעות  כנגד  אקטיבי 
ימשיכו  גופי האכיפה  וברווחתו.  באופן הפוגע בבריאות הציבור 
לשלב ידיים על מנת למנוע המשך הפרות חוק, תוך שימוש בכלים 
משפטיים משדות משפט ואכיפה מגוונים, וכן תוך איחוד כוחות 

של רשויות מנהל ואכיפה שונות."

הילה פלח

האשראי  כרטיס  יש',  'אשראי  כרטיס 
החוץ בנקאי הרווח במגזר החרדי, היה זה 
מכבר לכרטיס המבוקש במגזר, היות וההטבות 
שהוא מעניק מותאמות לאורח חייו של הציבור 

ומותאמות להתנהלותו סביב מועדי השנה. 
חדשים  אב  בתי  מאות  מצטרפים  חודש  מידי 
חדשים  סניפים  של  פתיחתם  כאשר  לכרטיס, 
של 'רשת יש חסד' בבית שמש, אשדוד ורכסים, 
בהם  המוצעים  וההטבות  המבצעים  שלל  על 
למחזיקי הכרטיס, מהווה זרז המניע להצטרפות 

ל'כא"ש יש'.
יש'  אשראי  'כרטיס  של  ההטבות  שיטת 
ברשתות  ומשתנות  קבועות  הטבות  מעניקה 
הטבות  לצד  בשכונה',  ו'יש  חסד'  'יש  המזון 
לרשת.  מחוץ  נבחרות  בחנויות  עלינו  השלישי 
בחודש הקודם נרשם שיא של מימושי ההטבות, 
ורוכשים  האפשרות  את  מנצלים  אלפים  כאשר 

בחנויות המובילות וממותגי איכות שני פריטים 
ומקבלים את השלישי חינם!

תוכלו  החודש  יש',  אשראי  'כרטיס  לקוחות 
בעשרות  מורחבות  חינם   1+2 מהטבות  ליהנות 
ברשת  ביניהם:  העיר  ברחבי  עסק  ובתי  חנויות 
של  הקוסמטיקה  בחנות  ב'קוסמש'יק',  'פדר', 
פלוס',  'פילאטיס  הכושר  במכון  לפה',  'חגית 
טויס',  'קינדר  המשחקים  בחנות  ב'זיסלק', 
טיים',  'דיאמונד  השעונים  בחנות  ב'כליצ'ן', 
בחנות   ,'MCN'ב 'פרסטר',  הכובעים  בחנות 
בחנות  גלריה',  וב'לה  'אורות',  הנברשות 
בחנות  סנטר',  ב'פמילי  'הולנד',  הילדים  בגדי 
מלך',  'בת  האופנה  בחנות  'פיטיס',  הנעליים 
המתנות  בחנות  'אספלקס'  הנעלים  בחנות 
'בונוס', בחנות האופנה 'ברכה בן חיים', בחנות 
הכובעים 'רימון', בחנות הגרביים 'זוגות', בחנות 
התכשיטים 'מרקיז', בחנות הכובעים 'הט פוינט' 

ובחנות 'סוויט דייס'.  

פישל רוזנפלד   

חברת דירוג האשראי הבינלאומית 
Fitch אשררה בשבועות האחרונים 
את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה 
החברה,  פי  על  יציבה.  תחזית  עם   +A של 
בין  מאוזן  ישראל  של  האשראי  דירוג 
חשבונות חיצוניים חזקים, ביצועים מאקרו-
כלכליים איתנים וחוסן מוסדי, לבין יחס חוב 
ממשלתי לתוצר שעודנו גבוה ביחס למדינות 

הייחוס וסיכונים פוליטיים וביטחוניים.
על פי הודעת פיץ', המדינה רשמה עודף 
 2003 משנת  שנה  בכל  השוטף  בחשבון 
המשיכו  ישראל  בנק  של  המט"ח  ויתרות 

לטפס. נציגי החברה מציינים כי פיתוח נוסף 
למאזן  נוספת  תמיכה  יספק  הגז  משק  של 

החיצוני. 
דירוג  כי  צופים  פיץ'  של  האנליסטים 
מוגבל  להיות  ימשיך  ישראל  של  האשראי 
על-ידי סיכונים פוליטיים וביטחוניים, אולם 
פרופיל הדירוג שלה הוכיח חסינות אל מול 
פוליטיים  וזעזועים  תקופתיים  עימותים 
כי  מאמינה  פיץ'  ממושך.  זמן  פרק  פני  על 
נותרו  ריאלי  שלום  תהליך  לקיום  הסיכויים 
המערכת  הדירוג,  חברת  להערכת  קלושים. 
סוערת,  להיות  עשויה  המקומית  הפוליטית 
היחסים בין המפלגות הינם שבירים ועלולים 

להאיץ בפתאומיות לבחירות.



פנינה פקשר ומלי פרידלנדר מפתיעות:

הצגת קומדיה ענקית
שעוד לא חוויתן. נקודה.

 עלילה כובשת לבבות, כירוגראפיות
עוצרות נשימה, וקטעי סטנדאפ מטלטלים

בימוי: אלינור מיכאל
תצחקי עד כדי בכי, תתרגשי עד כדי שינוי.

כל השמות הגדולים, המצחיקים והמסעירים על במה אחת מהפנטת.

"יש להצטייד בחתימות
אחדות מבחוץ, ואשראי

              הכניסה בידיך.
                  לנצח."
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כרטיסים ניתן לרכוש בעיריית בני ברק מחלקת תרבות בין השעות 11:00-15:00 וברשת ספרי 'אור החיים' | לבירורים: 03-6170342 | תחנות יציאה: גן ורשא/חזו"א 50  יציאה בשעות 16:45 / 19:45

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה
להכשרה מקצועית

מעוניין להשתלב בעולם עבודה דינמי ומתקדם, עם אפשרויות
להתקדמות במקצוע פרא – רפואי מעניין ומאתגר בעתיד?

אתה מוזמן להירשם ביחידה להכשרה מקצועית לקורס נותני שירות ברשתות
וחנויות אופטיקה, בשיתוף המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות.

נושאי הלימוד:
מבוא לתפקיד ולעיסוק,
מושגי יסוד באופטיקה,

הקניית ידע מעשי של תיקוני משקפיים,
שיווק וקידום מכירות.

הקורס לגברים בלבד
עלות: 1100 ש“ח לאחר סבסוד בחלוקה ל-5 תשלומים.

משך הלימודים: סה"כ 48 שעות לימוד, 
16 מפגשים בימי רביעי, בין השעות: 21:00-18:00
פתיחת הקורס: ח‘ בשבט ה'תשע"ח (24.1.18).

לפרטים ולהרשמה:
היחידה להכשרה מקצועית 03-5776135/7/6381

רואים שיש לך
עתיד מקצועי

 
  

דוברות
ומזכירות
העירייה

בס“ד

העירייה מקיימת יום השתלמות מקצועית

לכלל העובדים.

בעקבות זאת, יהיו משרדי העירייה סגורים לציבור

ביום שני, ז' בטבת ה'תשע"ח (25,12,17).

למקרים דחופים כמאור רחובות, מים, תברואה,

ביוב ושיטור עירוני,

ניתן לפנות בכל שעות היממה,

למוקד העירוני "106".

יום השתלמות לעובדי העירייה

סגור



הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

בית המקדש יורד מהשמיים.קצרצרים
כדי  לראות  צריך 
שבישוב  להאמין 
רבע  יריחו  מצפה 
מירושלים,  שעה 
הכנות  מתבצעות 
לבניין  מעשיות 
אם  המקדש.  בית 

איך  ולחלום  לדמיין  רק  היה  אפשר  עכשיו  עד 
מתבצע "תמיד של שחר", תדעו שב"בית המוקד" 
במצפה יריחו כבר שנים מתרגלים קרבנות שונים 
ומקצועות המקדש נלמדים בשיעורים המתקיימים 
כל  עכשיו  המקדש",  וב"אוהל  המוקד"  ב"בית 
המשפחה יכולה לבוא ולהריח ניחוחות מהמקדש, 
להכין פתילות, להביא אבנים כשרות למזבח מים 
הקטורת,  מסממני  חלק  ולהריח  לבחון  המלח, 
לראות  החילזון,  מדג  הכשרה  התכלת  על  ללמוד 
בעולם,  מסוגו  היחידי  לנסכים  השורקה  כרם  את 
לסיורים  לצאת  המקדש,  עדר  של  כבשים  ללטף 
מודרכים בכל רחבי הארץ בעקבות תולעת השני 
משה,  שעשה  המזבח  של  נחושת  אבני  הכשרה, 
מקורות המים במקדש ועוד. ביום רביעי נר שמיני 
תמיד"  "קרבן  תרגול  נדר  בלי  יערך  חנוכה  של 
לפרטים  המוקד"   שב"בית  ארוונה"  "גורן  ברחבת 
3dtemple@ במייל:  או   0528630171 יוני: 

.gmaul.com

ספרי ילדים ב-10 ₪
מ-20,000  למעלה 
לילדים  קריאה  ספרי 
נמכרו בחמשת הימים 
למבצע  הראשונים 
של  תצליח"  "תקרא 
ב-21  הפועלים  בנק 

חנויות רשת "אור החיים" ברחבי הארץ. במסגרת 
זו  הפועלים  בנק  מקיים  הקהילה,  למען  הפעילות 
"תקרא  פרויקט  את  ברציפות,  השמינית  השנה 
הפרויקט  החיים".  "אור  רשת  בשיתוף  תצליח" 
נועד לעודד קריאה ספרים בקרב ילדים. במסגרת 
המבצע מוזמנים לקוחות כל הבנקים  לרכוש מגוון 
 ₪  10 של  במחיר  לילדים  איכותיים  קריאה  ספרי 
שנועד  תצליח",  "תקרא  פרויקט  לספר.  בלבד 
אחד  הוא  ילדים,  בקרב  ספרים  קריאת  לעודד 
בתחום  הפועלים  בנק  של  המובילים  הפרויקטים 
מיועד  תצליח"  "תקרא  מבצע  והקהילה.  החברה 
ללקוחות כל הבנקים, ויימשך עד ו בטבת תשע"ח 

)24 בדצמבר(. 

סובלים מכאב חד בעקב כף הרגל?
רבים  אנשים 
ם  י פ ק ת נ
החיים  באמצע 
חד,  בכאב 
סמוך  הממוקם 
ומציק  לעקב 
ת  ו ע י ס פ ב

הראשונות של הבוקר, או לאחר ישיבה ממושכת. 
במשך  מחמיר  או  ממשיך  אף  הכאב  לעיתים 
שעות היום. מדובר בתופעה המכונה "דורבן" והיא 
 – הפלנטרית  הרצועה  על  יתר  בעומס  מתאפיינת 
המחזיקה את המבנה הקשתי של כף הרגל ומדובר. 
אורתופדיה"  מ"בסד  קורנפלד  יהודה  ר'  לדברי 
ומדרסים  אורתופדיים  פתרונות  במגוון  המתמחה 
לאבחון  גבוהה  חשיבות  ישנה  אישית,  בהתאמה 
וטיפול מוקדם של הבעיה. הזנחה או חוסר טיפול 
פתרון  הדורש  מצב  עד  אפילו  להגיע  עשויים 
יהודה  מהרב  וליעוץ  נוספות  לשאלות  כירורגי. 

קורנפלד, צלצלו :050-4111901

חנוכה בסיבוב...
אופני  על  חולמים 
על  חדשות?  הרים 
עם  משוכלל  רחפן 
על  אולי  או  מצלמה? 
פליימוביל  משחק 
מערכת  גדול, 

מבצע  שלט?  עם   4X4 רכב  או  מקצועית  מוזיקה 
"חנוכה בסיבוב " של חטיפי עלית המלוחים, הולך 
להגשים לכמה מכם את החלום. בכל יום 5 זוכים 
מאושרים! כל שעליכם לעשות, לקנות ב-20 שקל 
דוריטוס,  תפוצ'יפס,  האהובים,  החטיפים  ממגוון 
 03-9411000 לטלמסר  להתקשר  ושוש,  צ'יטוס 
לסובב את סביבון הפרסים הטלפוני, לענות על 2 
הפרסים  מן  באחד  לזכות  ותוכלו  טריוויה  שאלות 
מתקיים  המבצע  לכם.  הכינה  שעלית  המדהימים 
5-( תשע"ח  טבת  ג'   – כסליו  י"ז  התאריכים  בין 

ביום  ביממה,  שעות   24 א׳-ה׳  בימים   )  21.12.17
מהשעה  החל  שבת  ובמוצאי   15:00 השעה  עד  ו' 

 .18:30

ליהנות בענק
החומוס  מותג  צבר,  סלטי 
והסלטים המוביל בישראל, 
ליהנות  אתכם  מזמין 
המשובח  מהחומוס 
והאהוב של צבר, באריזות 
חיסכון ענקיות שמספיקות 

חיסכון  באריזת  חומוס  מציגה  צבר  לכווווווווולם. 
גרם.   700 באריזת  מסעדות  וחומוס  ק"ג   1 של 
בטעם  חומוס  לצרכנים  מספקים  המוצרים  שני 
מושלם ובכמות שמספיקה לכולם ובשפע. המתכון 
המיוחד והמדויק של חומוס צבר הופך אותו לבעל 
מרקם חלק במיוחד ומעניק טעם משודרג ומשובח 
ביותר לכל מוצרי סדרת חומוס ולאריזות החיסכון 
"צבר",  של  גרם   700 מסעדה  חומוס  צבר.  של 
בד"צ  של  מהודרת  בכשרות  ק"ג-   1 צבר  חומוס 

העדה החרדית. להשיק בכל רשתות השיווק.

"חנוכה – געלט" 
חנוכה כבר פה ואתו הנרות 
הסופגניות  ריח  הדולקים, 
ואווירת  המתוקות 
החמימה.   המשפחתיות 
החג  טעמי  כל  לצד 

ה"חנוכה  לקבלת  ממתין  שלא  מי  אין  האהובים, 
ומתמיד  מאז  בנו  שהשאירו  החנוכה  דמי  געלט" 
לדמי  מוסיפים  השנה,  כך...  כל  מתוקים  זיכרונות 
חנוכה את השוקולדים האיכותיים של שמרלינג'ס 

כדי להפוך את הרגעים להכי מתוקים שיש.

רעננות של מקלחת לכל היום
את  מציג   Crêma הטיפוח  מותג 
בניחוח  הדאודורנטים  סדרת 
 crema דאודורנט  האהוב: 
 shower-ה רכיב  עם  מאסק, 
המעניק   ,freshness 24h
מקלחת  של  רעננות  תחושת 
הדאודורנטים  היום.  כל  לאורך 

ספריי,  סוגים:  בשלושה  מגיעים   crèma של 
הינם  בסדרה  הדאודורנטים  כל  וסטיק.  רולאון 
 24 ל-  זיעה  ריחות  ומונעים  אנטיפרספירנטיים 
העור  וטיפוח  להרגעה   E ויטמין  מכילים  שעות, 
ומעניקים לך תחושת רעננות של מקלחת לאורך 
מגיעה  החדשה  הדאודורנטים  סדרת  היום.  כל 
בניחוחות אהובים נוספים מעולם תחליבי הרחצה: 

קלאסי, דבש ואורכידאה.

טובים השניים מן האחד
האיפור  ענקית  לונדון'  'רימל 
מהפכני,  מוצר  משיקה  הבריטית 
מצדו  סטיק  מצללית  המורכב 
מצדו  קז'אל  עיניים  ועפרון  האחד 
מושלם  מראה  המאפשר  השני 
הצללית  אחד.  מוצר  באמצעות 
מפורמולה  עשויים   עיניים  ועפרון 
עמידה למשך 24 שעות  וכן עמידה 

במים, באמצעות המוצר המהפכני ניתן לייצר מגוון 
גוונים,  בארבעה  מגיע  המוצר  ושילובים.  מראות 
כאשר כל גוון מציע שילוב מעניין בין צבע הצללית 
לצבע העיפרון: צללית בגוון נחושת מנצנץ ועפרון 
זהוב,  בגוון  ועפרון  נחושת  בגוון  צללית  חום,  בגוון 
מט  כחול  בגוון  ועפרון  כהה  אפור  בגוון  צללית 
מט.  שחור  בגוון  ועפרון  מנצנצת  שחורה  וצללית 

ניתן להשיג ברשתות הפארם המובחרות.

טובים בחרוזים? אתם מוזמנים
הוופלים  מותג   - מן 
הנוסטלגי,  והעוגיות 
החרדי,  בשוק  המוביל 
 60 מזה  לראשונה  יוצא 
תקשורתי  במהלך  שנה 
למגזר  וייחודי  ראשון 
במסגרת  החרדי. 
הקמפיין החדש, מוזמנים 

מתוק  חורף  במבצע  להשתתף  המשפחה  בני  כל 
של  משותפת  לכתיבה  הבית  בני  כל  את  המגייס 
ויכולים  אישיות,  חוויות  ושיתוף  מחורז  משפט 
איך  וחווייתיים.  משפחתיים  פרסים  במגוון  לזכות 
הרחב  מהמגוון  מוצרים   3 רוכשים  משתתפים? 
של וופלים ועוגיות מן, מתקשרים לתיבת הטלאול 
מקליטים   ,03-9411441 שמספרה:  המבצע  של 
הוופלים  על  "גדלתי  למשפט:  מחורזת  השלמה 
והעוגיות של מן..... __________ מן", או שולחים 
mivzaman@ למייל  שלכם  החרוזים  את 

פרסים  בעשרות  לזכות  ויכולים    gmail.com
טיסה  ראשון-  פרס  וחווייתיים:  משפחתיים 
נוספים:  פרסים  מגוון  הארץ!  בשמי  משפחתית 
שטח,  בטרקטורוני  משפחתיים  בטיולים  זוכים 
במנויים  בריחה,  בחדר  משפחתית  חוויה  זוכים 
עשרות  ועוד  לצמא"  "מרווה  לשבועון  שנתיים 
זוכים בערכות משפחתיות מפנקות של מוצרי מן 
 –31.1.18 התאריכים  בין  יתקיים  המבצע  במתנה. 

10.12.17 )כ"ב בכסליו–ט"ו בשבט תשע"ח(.

מחירי חיסול 
י  ר ו ט ק פ
ם  י ל י ע מ
היבואן   -
הגדול של 

מעילי נשים, נערות וילדים מקיים מכירת חיסול על 
כל מלאי המעילים. המכירה תתקיים ביום שלישי 
ברסלב  באולמי   )19-20.12( בטבת  א'-ב'  ורביעי 
14:00- 5 בני ברק, בין השעות:  רח' שלמה המלך 

22:00

קולקציית האופטיקה לחורף 
קולקציית חורף 2018 של רשת 
 CAROLINA המשקפיים 
LEMKE BERLIN מתמקדת 
בדגמי משקפי ראייה ומשלבת 
בולטים  בינלאומיים  טרנדים 
האופנה  מעולם  השאובים 
בחומרים  שימוש  ועושה 

שאנחנו  מה  את  ומרעננות  שמחדשות  וצורות 
הבולטים  הטרנדים  האופטיקה.  בעולם  מכירים 
העונה מבין העיצובים הרבים הם: משחקי מתכות, 
 OVER עגולות,  מסגרות   ,AVIATOR SPIRIT
 .SIZE BLAKE KITY, GOLD & ELEGANT
מחירים: 150 ₪- 300 ₪  פריט שני ב – 50% הנחה 
)הזול מבניהם, ללא כפל מבצעים( להשיג בסניפי 

קרולינה למקה ברלין ברחבי הארץ.

"חנוכייה, סופגניה וחלב"
בסימן  חנוכה  בפעילות  יוצאת  תנובה  שנה,  כמידי 

ומציעה  מנהג אכילת מאכלי חלב 
בכשרות  ומארזים,  מוצרים  מגוון 
המהודרת של ועדת מהדרין תנובה 
ירושלים.  החרדית  העדה  ובד"צ 
המארזים המיוחדים:  מארז קרלו 
יחידות, מארז   16  - גרם   100 מיני 
יחידות,   2  - גרם   225 נפוליאון  זוג 

2 יחידות, מארז  16% 250 גרם -  מארז זוג חרמון 
10 שקיות שוקו 225 גרם - 10 יחידות, השף הלבן 
קרם פרש 200 גרם. מארז זוג באדי 500 גרם - 2 
מ"ל   250 צמחית  קצפת  שלישיית  מארז  יחידות,  
– 3 יחידות. מהדורה מוגבלת: פיראוס צפתית 9% 
200 גרם, בקבוק חלב תנובה 3% 1 ליטר. חדש על 
המדף: משקה חלב מיוחד לקפה בטעם אגוזי לוז 
800 מ"ל, פרוסות מוצרלה 150 גרם, ממרחי סויה 

בסגנון גבינה 250 גרם.

היין על חשבון הבית
המסעדה   - רודריגז  את 
הבשרית המצויינת בהר 
מכירים.  כולם  חוצבים, 
עם  לקפוץ  ניתן  כעת 
וליהנות  המשפחה  כל 
איכותיות  ממנות  גם 

מצויינים,  ושירות  ממחירים  גם  במקום,  המוכנות 
יין על  וגם ממבצע מיוחד של  גם מאווירה פרטית 
חמישה  מעל  משפחתית  לארוחה  הבית  חשבון 
סועדים. התפריט ברודריגז אקספרס נבנה על ידי 
השפים המובלים של מסעדת הבשרים היוקרתית 
לטעמים  בהתאם  הטעם,  אניני  הסגנונות  ובאותם 
קרית  והירושלמי.  הישראלי  החיך  על  האהובים 

המדע 3 הר חוצבים ירושלים.

שפתון מאט בדרך שלך
גלי את הכוח 
לחולל מהפך 
בשפתייך עם

 Pure Color
 E n v y

קולקציית   – החדשים    Sculpting Mattes
שפתונים בשלושה גימורים חדשים: מאט מטאלי, 
בחומצה  ספוגים  קטיפתי.  ומאט  שקוף  מאט 
העשיר  הצבע  לחות.  ובקומפלקס  היאלורונית 
במשיחה  השפתיים  על  מאמץ  ללא  מחליק 
ומאט  רווי  צבע  של  אחידה  שכבה  ומשחרר  אחת 
ניוד  מגווני  גוונים:  ביותר.  וקרמי  מתוחכם  קליל, 
 Pure Color מועצמים עד לסגולים כהים. שפתוני
נבדקו  החדשים    Envy Matte Sculpting
דרמטולוגית והם מתאימים לכל סוגי העור. מחיר: 
איילון,  בקניון  לאודר  אסתי  בחנות  להשיג   ₪  135
לצרכן,  והמשביר  אפריל  הפארם,  ברשתות  ר"ג. 
האונליין:  ובאתר  נבחרות  פרטיות  בפרפומריות 

www.esteelauder.co.il

במיוחד לערב לביבות מושלם
לקראת חג החנוכה 
באירוח  המאופיין 
לביבות  ובערבי 
ענקית  סנו,  רבים, 
הניקיון  מוצרי 
הבית,  וטיפוח 

האירוח  כלי  מסדרת  האירוח  מפיות  את  מציגה 
סושי  סנו  האירוח  מפיות  סושי.  סנו  החד-פעמיים 
 150 של  ומיוחדת  גדולה  באריזה  להשגה  ניתנות 
מפיות, המתאימה במיוחד לאירוח רב משתתפים. 
וסופגות היטב. סנו סושי  איכותיות  המפיות עבות, 
מפיות אירוח מיוצרות במגוון צבעים, המאפשרים 
השולחן  של  הכללי  למראה  אותן  להתאים  לכם 

ולקבל תוצאה מושלמת.

שום כתם לא אסון
באפנו,  נישא  החנוכה  ריח 
הנרות  משפחתית,  האוירה 
מאירים וכמובן... הסופגניות 
הריבה  עם  השומניות 
שמאיימות  הזו,  הוורדרדה 
עלינו האימהות בכל שמונת 
תוכלי  השנה  החנוכה.   ימי 
מתמיד,  יותר  רגועה  להיות 
הסודי:  הנשק  את  לך  יש 

וניש קליה גולד - מסייע בהסרת כתמים קשים גם 
כתמי ריבה מתוקה. ככלל, מומלץ לטפל בכתמים 
אם  גם  אך  ההכתמה,  לזמן  האפשר  ככל  קרוב 
מיידי  באופן  בכתם  לטפל  באפשרותכם  היה  לא 
והוא התייבש על הבגד, אל דאגה: וניש קליה גולד 
מסירה כתמים קשים, גם כאלו שהתייבשו במשך 

7 ימים.

חגיגת חנוכה לכל המשפחה!
יודעים  איך 
ה  כ ו נ ח ש
 ? ב ר ק ת מ
לפי  רק  לא 
הסופגניות... 

במפגשים,  המתמלא  החג  ימי  לוח  לפי  גם  אלא 
כמובן   - עולה  המתוקים  מפלס  גם  אתם,  ויחד 
הזמן  זה  החג,  לפני  רגע  עלית.  מותגי  מיטב  עם 
החנוכה,  לדמי  שוקולד  במטבעות  להצטייד 
סוכריות  פריכות,  בבפלות  שוקולד,  באצבעות 
מעולה,  שוקולד  של  מתנה  מארזי  מסוכרות,  ג'לי 
חפיסות ספלנדיד למבינים, סוכריות ג'לי מסוכרות 
ועוד  חיוכים  עוגיות  עדשים,  המאירים,  לילדים 
טוב  במתיקות.  הילדים  פני  את  שיאירו  ועוד... 
שלעלית יש תמיד משהו חם מתוק להציע – למשל 
רוטב שוקולד עלית מומס בחום על לביבות גבינה, 
או סופגניות במילוי קוביית שוקולד פרה ול'מבינים' 

כרוטב  איכותי  ספלנדיד  שוקולד  המיסו  שבינכם, 
שוקולד לציפוי הסופגניות...

גם קוטג' טרה, עכשיו בכשרות בד"צ 
טרה  מחלבת 
את  ממשיכה 
הכשרות  מהלך 
והפעם  שלה, 
גבינת  בהשקת 
מרכיבים  קוטג' 
בלבד  טבעיים 
מהודרת  בכשרות 

מחלבת  של  הקוטג'  החרדית!  העדה  בד"צ  של 
טרה מיוצר מ-100% רכיבים טבעיים, ללא חומרים 
מאפשר  והוא  מלאכותיים,  ורכיבים  משמרים 
איכותית  טעימה,  קוטג'  מגבינת  ליהנות  לצרכנים 
ובריאה יותר ועכשיו גם בכשרות מהודרת במיוחד.

לכיסוי, להקפאה ולאפיה

יותר,  וחזקים  עבים  סנו  של  האלומיניום  רדידי 
ולכיסוי  ולהקפאה,  מזון  לאריזת  לאפיה,  מצוינים 
הרמטי של משטחים במטבח. האריזה בעלת סכין 
פלסטיק או מתכת משוננת- לחיתוך קל ולשימוש 
רדידי  החרדית.  העדה  בד"צ  בכשרות  הנייר  נוח. 
18מיקרון  של  איכותי  בעובי  סנו  של  האלומיניום 
לכל  ואמין  מקצועי  מענה  מספקים  מיקרון   14 או 
 7.5 ורחבים:  גדלים  במגוון  להשיג  ניתן  צרכייך. 

מ'X30 ס"מ, 7.5 מ'X45 ס"מ.

חורף בריא עם סנו מדיק היגייניק
השפעת  החורף,  מחלות  גם  ואיתו  בפתח  החורף 

חשוב  כעת  במיוחד  וההצטננויות. 
מדיק  סנו  במוצרי  להצטייד 
ללא  ידיים  לניקוי  ג'ל  היגייניק- 
במלחמה  הגדול  המנצח  מים, 
על  לשמור  המסייע  חיידקים,  נגד 
היגיינה אישית גם בבית וגם בחוץ. 
סנו מדיק היגייניק הוא ג'ל על בסיס 
מועשר  קליל  במרקם  אלכוהול 
 ,A, C ברכיבים טבעיים ובויטמינים
הידיים.  עור  ולריענון  לריכוך    E-ו
הג'ל מתייבש במהירות ואינו דביק. 

 TO GO את סנו מדיק היגייניק ניתן להשיג באריזת
וכן  300 מ"ל  100 מ"ל, אריזה משפחתית של  של 
  TO GO ג'ל לניקוי ידיים בתוספת אלוורה באריזת

של 100 מ"ל. 

 סייל חורף חם ברשת קדס
קידס- קדס  - רשת האופנה 
לבגדי  והאיכותית  המובילה 
משיקה  יפהפיים  ילדים 
שילביש  חם,  חורף  מבצע 
לכם את הילדים כמו נסיכים. 
כדי  החורף  סייל  את  נצלו 
קולקציית  את  להעשיר 
הזמן  זה  בבית,  הבגדים 

להנות מהמבצע. רשת קדס לא מפסיקה להפתיע 
אותנו, ועכשיו שימו לב, הסייל הכי חם של החורף 
, בקניית שני פריטים שבמבצע 2 פריטים במתנה!

כך תחממו את הבית במהירות ובחיסכון
ת  א ר ק ל
ה  נ ו ע ה
ת  י פ ר ו ח ה
ת  ד מ ו ע ה
 , ח ת פ ב
'אלקטרה' 
המובילה   -
ת  א
ת  ו נ ו ר ת פ

מיזוג  פתרונות  לכם  מגישה  בישראל  המיזוג 
בחיסכון  הבית  את  לחמם  לכם  שיעזרו  מגוונים 

ובמהירות.
לפחות  המזגן  פילטר  של  יסודי  ניקוי  לבצע  יש   .1
כל  בתחילת  הראשונה  ובהפעלה  לחודש  אחת 
עונה. פעולה זו משפרת באופן דרמטי את יעילות 
המזגן  חיי  את  מאריכה  תקלות,  מונעת  המיזוג, 

ומסייעת בביצועיו.
כל  זו,  פשוטה  פעולה  ביצעתם  וטרם  במידה   .2
האוויר  תריס  את  לפתוח  הוא  לעשות  שעליכם 
החוזר, שנמצא בחזית היחידה הפנימית של המזגן, 
פושרים,  במים  לשטוף  המסננים,  את  להוציא 

לייבש היטב באוויר הצח ולהחזירם למקומם.
3. חשוב להקפיד שאין חפצים, המפריעים לזרימת 
פסולת  )עלים,  החיצונית  מהיחידה  חופשית  אוויר 

וכדומה שהצטברו בסביבות המנוע(.
הבית  של  התרמי  הבידוד  את  לשפר  מומלץ   .4
כוונו את פתחי האוורור  ולאטום פתחים חיצוניים. 

כלפי מטה והשאירו פתח אוורור קטן 5
עילי  לכן במזגן  עולה למעלה,  אוויר חם  כידוע,   .5
כדאי לכוון את יציאת האוויר החם כלפי מטה כדי 

לחמם את החדר גם בחלקו התחתון.
דרושות  סוס,  כוחות   2 עד  של  בתפוקה  למזגן   .6
החימום  תפוקת  לקבלת  עד  פעולה  דקות  כ-15 

המרבית. 
כיבית  או  מהחשמל  המזגן  את  ניתקתם  אם   .7
עד  דקות  כ-10  לו  יידרשו  בחורף,  אותו  והדלקת 

שיחזור לפעולה ויוציא אוויר חם.
8. מתכננים להחליף בקרוב מזגן? הקפידו על דירוג 
המשמעותי  שהחיסכון  לדעת  כדאי  גבוה.  אנרגטי 
יהיה במזגנים עם 2.5 כוח סוס ומעלה, ולכן בעיקר 

פקטורימעילים

דלק,  הנוחות של  חנויות  מנטה, רשת 
של  החורף  תפריט  את  להשיק  גאה 
טוסט   .2018 לחורף  במנטה  ג'ו  קפה 
זיתים,  מוצרלה,  גבינת   - מוצרלה  

רוטב עגבניות פיקנטי במחיר 26 ₪ 

ברילה  הפסטה  מותג 
פתיתים  פסטת  משיק 
גם למרק, בצורת כוכבים 
וצורה  במרקם  )סטלינה( 
במיוחד.  אוהבים  שילדים 
מרקם  בעלת  הפסטה 

נגיס ובגודל מיניאטורי, עשויה מחיטת 
בד"צ  בהשגחת  משובחת.  דורום 

מנצסטר

 B&D חברת 
אנד  "בטר   -
 " ט נ ר פ י ד
מציגה לחורף 
ת  ו ט י ל ח

ירוק,  ותה  קמומיל  פרחי   – "סוויטי" 
המתקה  התה  בשקיקי  המשלבות 
טבעית של עלי סטיביה נטולי קלוריות! 
מחיר  החרדית.  העדה  בד"צ  כשרות: 

אריזה )25 שקיקים(: 17-15 ₪

ממשיכה  אבסולוט 
ויוצרת  ולחדש  להפתיע 
מהדורה מיוחדת ומוגבלת 
 2017 שנת  סוף  לרגל 
עם   ,2018 שנת  ותחילת 
וייחודי  מרהיב  בקבוק 
ממנו  להפשיל  המאפשר 
את העטיפה, כמו באריזת 
מומלץ  מחיר  מתנה. 
לצרכן: 700 מ"ל כ –  79 ₪

של  האלכוהול  חטיבת 
להשיק  גאה  טמפו 
 Beluga' בישראל 
מהדורה   'Celebration
הבקבוק  ונוצצת  ייחודית 
זהב.  בשכבת  מצופה 

מחיר: 250 ₪ 

ליימן  לראשונה 
משיקה:  שליסל 
מנטוס  סוכריות 
משפחתית  בשקית 
בטעמי פירות חדשים 
מכילה  ומוכרים. 

כ-70 סוכריות )160 גרם( לעיסה רכות 
וטעימות. מחיר מומלץ: 10 ₪ כשרות: 

חוג חת"ס ב"ב

מושק  לראשונה 
המותג  בישראל 
הכולל   Vinichi
משקאות  סדרת 
בטעמי  מבעבעים 
ייחודים  פירות 
אפרסק,  ומגוונים: 
ורימון.  יער  פירות 

מכיל 4.5% אלכוהול בלבד. מחיר: 29 
₪ להשיג ברשתות השיווק הנבחרות 
סופר  חתם  חוג  כשרות:  היין.  וחנויות 

פ"ת

את  משיק  היוצר  יקב 
 2017 גוורצטרמינר  יין 
וירטואוזו  סדרת  תחת   ,
יין  הפרסים.  מעוטרת 
מעודן  יבש,  חצי  לבן 
טעמים  מלא  ורענן, 
ומהנה. 11.5% אלכוהול, 

מחיר מומלץ: 49.90 ₪

6  ב' בטבת תשע"ח 620/12/17 ב' בטבת תשע"ח 20/12/17



בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55   |  ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס 10
 2 קומה  גבעתיים  קניון  גבעתיים   |16 העברי  הגדוד  אשדוד 

מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה, צבירה ושוברים
בתוקף עד 25.12.17 ז׳ טבת תשע״ח | הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה

מלאי מנימום 400 יח׳ לסניף

סריג
₪

HANUKKAH SALE

ללא מע״מ הנחת

7  ב' בטבת תשע"ח 20/12/17

חברת BRASS לאביזרי בישול ואירוח ממיטב 
המותגים בעולם, מציגה פותחן יין צבעוני מבית 

Brabantia המותג

הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilתתחדשו...

אנשי  עם  תוכננה  'IKOO-אייקו'  השיער  מברשת 
לשיער.  ומומחים  הסינית  מהרפואה  רופאים  עיצוב, 
התוצאה הסופית: מברשת חכמה שבנויה עם סיבים 
וגומי  פלסטיק  משטח  על  שונים  בגבהים  משולבים 
שבעת  כך  ללחיצות,  גמיש  מספיק  אבל  מוקשח 
שיאצו'  'עיסוי  של  תחושה  מתקבלת  השיער  סירוק 
לישראל  מיובאת  מתחדשת.  דם  וזרימת  לקרקפת 
באמצעות  להשיג  קוסמטיקס'.  'מימון  חב'  ידי  על 

משלוח ישיר מהיבואן 1800-326-326

רשת נעלי SCOOP יוצאת 
לכל  חורף,  במבצע 
קולקציית  על  המשפחה 
 50% בין   ,2017-18 חורף 
המבצע  הנחה.   70% עד 

יערך עד 28.12.2017

 Soothie סיליקון  מוצץ  חדש: 
ביותר  הנמכר  פיליפס  רויאל  של 
לארץ.  מגיע  עשור  מזה  בארה"ב 
ומתאים  אחת  סיליקון  יחידת  עשוי 
וסרבני  רכים  לתינוקות  במיוחד 
להשיג   ₪  59.90 מחיר:  מוצצים. 
ברשת שילב ובהמשך גם ברשתות 

וחנויות התינוקות המובחרות

מבצע  של  ימים   8
בגלי:  חנוכה 
על  במתנה   1+1
החורף  קולקציית 

לנשים וילדים

  MANGO האופנה  ענקית 
מנצנצת  ערב  קולקציית  מציגה 
ועוד.  פאייטים  בשילוב  במיוחד 

מחירים: החל מ- 169.90 ₪

הנחה   40% דצמבר  מבצע 
החורף  קולקציית  על 
כולל  לא   .FOX ברשת
 ,NEW ARRIVAL קולקציית
בייסיק ואביזרים. בנוסף 10% 
לחברי   Cash Back צבירת 

מועדון. בתוקף עד 20.12

של   YOYO+ עגלת 
משיקה   BABYZEN
מהדורה מיוחדת ומרהיבה 
חברת  עם  בשת"פ 
 .Air France התעופה 
משקל  קלת  קומפקטית, 
מחיר  לנסיעות.  ומושלמת 
טיולון:    ₪  3,150 ניובורן: 

₪ 2,170

 "JEUNESSE GLOBAL ISRAEL"
והתזונה  אייג'ינג  האנטי  מוצרי  חברת 

המתקדמת משיקה את:
הסרום לחידוש התאים מהסדרה המובילה 
אייג'ינג  האנטי  מוצר   LUMINESCE
הראשון התומך ביכולתו הטבעית של הגוף 
להתחדש, להשתקם ולהשיב לעור נעורים. 

להשיג אצל המפיצים 09-8999766

יבואנית   Hi.keds חברת 
יוצאת   Chooze המותג 
נעלי  חנוכה:  מבצע  עם 
 40% ב  מובחרים  ילדים 
עד  בתוקף  המבצע  הנחה. 

22.12.2017

התכשיטים  רשת   ROYALTY
 SALE מציגה  והשעונים 
מגוון  על  הנחה   70% עד  נוצץ: 
עד  המבצע  יהלומים.  תכשיטי 
מועדון  לחברי   31.12.2017  – ה 

ומצטרפים חדשים

בעלת  מעולה  סכין   -  PACE 4
בהשקת  להבים  ארבעה 
בכורה בישראל. הסכין מתנקה 
עד  חיים  אורך  בקלות רבה עם 
מהסכין  אחוזים   30 מ-  ליותר 

VICHY משיק האיכותית המקבילה מותג הדרמו-קוסמטיקה 
 DOUBLE מינרליות:  פנים  מסכות   2
פילינג  מסכת   –  GLOW PEEL MASK
 PORE PURIFYING CLAY .לעור זוהר

MASK - מסכת חימר מטהרת

את  הביאו   Boxes & More
המעוצבות  האריזות  בשורת 
לישראל, למותג מבחר גדול של 
קופסאות בגדלים וסוגים שונים 
סוגי  לכל  התאמה  המאפשרים 
המוצר  והם  והארונות  הכוורות 
וסידור  לארגון  האולטימטיבי 
באתר  להשיג  הפרטי.  החלל 
 www.boxesnmore.co.il

טווח מחירים 12-150 ₪

 BLOOM התכשיטים  מותג 
חדשה  קולקציה  מציג 
הכוללת סדרת טבעות זיגזג 
דקות, הניתנות לענידה אחת 

על גבי השנייה בשכבות

 Schick הבינלאומי  המותג 
בישראל  לראשונה  משיק 
בעל  מהפכני,  גילוח  מכשיר 
בסבון  העטופים  להבים   4
המייתר את הצורך בסבון, ג'ל 
או קצף. להשיג בסופר פארם

  amika הבינלאומי  השיער  מותג 
 :2017 דצמבר  מבצעי  מציג 
ו-  הזמנה  בכל  חינם  משלוח 
כל האתר בהזנת  על  20% הנחה 
)לא   amika20  – קופון  קוד 
ובנוסף  מיוחדים(.  מארזים  כולל 
במהדורה  מיוחדים  קיטים   4
תוקף  מיוחד.  ובמחיר  מוגבלת 
להשיג  ניתן   25.12.2017 המבצע: 

www.amikalove.co.il -ב

רשת האופנה האמריקאית 
 THE ילדים  לבגדי 
 CHILDREN'S PLACE
על  50% הנחה  עד  מציגה: 
בתוקף  החורף.  קולקציית 

עד ה- 31.12.2017

מוצרים  מציגה   FOX HOME
אולטרה  על  פנטון  הודעת  בעקבות 
ויולט כצבע השנה החדש של 2018



 ב' בטבת תשע"ח 820/12/17

פישל רוזנפלד

איחורים,  על  הקוראים  מסיפורי  מבחר  הבאנו  שבועיים  לפני 
ידי קו 422 של חברת אפיקים,  ונזקים שנגרמו להם על  דילוגים 
תיבת  הוצפה  גם בשבועיים שחלפו  תגובת החברה.  את  גם  כמו 
מדובר  כי  ומתברר  נוספים  בסיפורים  עיתונות'  'קו  של  המייל 

בתופעה רחבת היקף, המפריעה לרבים מהקוראים.
לסדר  הנושא  העלאת  על  כח  "יישר  בן שמעון:  אלעזר  מספר 
המון  וסובל  בשבוע  פעמים   4 בקו  קבוע  שנוסע  כאחד  היום. 
האחרון  ממוצ"ש  קטן  סיפור  הנה  הקו,  של  ודילוגים  מחיסורים 
המ"ג  ברח'  הראשונה  בתחנה  איש  כעשרים  עמדנו   )2/12/17(
קו 428  בירושלים בשעה 18:50. בתחנה עמדו שני אוטובוסים, 
נוסעים  ו429, כשהגיע אחר כך קו 422 הוא לא הסכים להעלות 
עד שהאוטובוסים האחרים יצאו מהתחנה, ביקשנו לפחות לעלות 
הודעה  ללא  ופתאום  נוסעים,  כחמישה  העלה  והנהג  לשבת 
את  והשאיר  מטורפת  בנסיעה  פתח  הדלתות,  את  סגר  מקודמת 
השעה  עד  הבא  לאוטובוס  המתנו  ברחוב.  האחרים  הנוסעים  כל 
19:15, יותר מ20 דקות בקור. למותר לציין שכבר בתחנה השנייה 

הוא התמלא ובכל התחנות הבאות הוא לא עצר כלל". 
אחדים:  חודשים  מלפני  בסיפור  נזכר  ברק  מבני  ב.  ראובן 
ילדיי עמדו בתחנה מול  י"ד אב 17\8\6 בשעה 16:00  "בתאריך 
של  מועט  מס'  רק  עברו  שעתיים  במשך  בירושלים.  רמות  קניון 
בנתיב  ונוסעים  כלל  עוצרים  ולא  מלאים  כשכולם  אוטובוסים, 
רק  לעשות.  מה  ואין  שיודעים  לנו  וענו  לעדכן  התקשרנו  אחר. 
בשעה 18:10 עלו לאוטובוס, תוך שהם צריכים להידחק. הייתה 

לנו עוגמת נפש גדולה".
אהרן ברוד נתקל במקרה דומה יום לאחר מכן: "גם אני בליל 
ט"ו באב 06/08/17 חיכיתי לקו 422 כ-50 דק'. היה זה בתחנת 
צומת רמות לכיוון בני ברק, הגעתי בערך ב-23:25 בלילה לתחנה, 
בערך בשעה 00:10 הגיע אוטובוס שהעלה רק חלק מהנוסעים, וב-

00:20 הגיע אוטובוס נוסף שעליו עלינו )גם בו לחלק מהאנשים 
לא היה מקום(. לאורך ההמתנה התקשרנו לחברת אפיקים, וזכור 
לי שהם ענו משהו ט"ו באב היו פקקים, דבר שהיה נכון אולי ל-3 

שעות קודם. מחזיק לכם אצבעות".
והרגשתי הזדהות  חיים הירשביין מספר: "קראתי את הכתבה 
בשבוע  כפעמיים  נוסע  אני   .422 בקו  הסובלים  עם  עמוקה 
סבירה,  בבוקר  הנסיעה   .486 קו  מפ"ת,  אריאל  לאוניברסיטת 
איחורים של כמה דקות, לא משמעותי. המצב חמור מאוד בשעות 
לא  ואף  דקות   20 רבע שעה,  מאחרים  אוטובוסים  אחה"צ/ערב. 

מגיעים בכלל! הפקרות מוחלטת.

ד' האחרון הייתי בתחנת היציאה עם  "רק דוגמא קטנה. ביום 
 .486 אוטובוס  לצאת  אמור  היה   18:00 בשעה  נוסעים.   2 עוד 
לו המוקדן  עונה  למוקד.  18:10 התקשר אחד הממתינים  בשעה 
את  פספס  ולכן  בתחנה,  היה  לא  והוא  בזמן  יצא  שהאוטובוס 
האוטובוס. שזה לא היה רלוונטי כלל, כי 3 אנשים חיכו בתחנה 
שלא  מראה  זה   .18:15 בשעה  הגיע  האוטובוס   .17:55 מ-  החל 
האיחורים  משקרים.  אף  אלא  הזמנים  בלוח  עומדים  שאינם  רק 
אותה  נוראי.  סבל  פשוט  יומיומית.  תופעה  הינם  יציאה,  אי  ואף 
ממתין בתחנה ואינך יודע באם יגיע האוטובוס. אתה עומד בתחנה 

ומתייבש".
ועליו  לאפיקים,  ששלח  תלונה  מכתב  לצרף  בחר  בנג'י  משה 
לא זכה לקבל מענה: "הנידון: תלונה על קו 423 מרמות לב"ב. 
קו ישיר משכונת רמות לב"ב, הפועל במתכונת מצומצמת. בימי 
שישי ישנם שתי אוטובוסים של קו זה בהפרש של 10 דקות. הקו 
הראשונה  בתחנה  כבר  מתמלא  רקנאטי,  המוצא  מתחנת  יוצא 

ומקסימום בשלישית ואח"כ ממשיך ואפילו לא עוצר בתחנות. 
הראשון  האוטובוס   )11.10.17( האחרון  תורה  שמחת  "בערב 
נוסעים רבים שעמדו. הנהג הודיע  והיו  התמלא מייד עם הגעתו 
או  לחברה  להתקשר  וסירב  ירד מהאוטובוס  לנסוע,  מוכן  שאינו 
עם הסדרן,  ורק לאחר זמן רב הגיע שוטר וביקש ממנו לתקשר 
דרך  בכל  להשיג  מנסים  הנוסעים  אנחנו  כשבמקביל  הסדרן,  עם 
אפשרית להשיג את החברה אך הכל היה לשווא. כמה מהנוסעים 
ירדו ונסעו במונית לאחר שעה המתנה באוטובוס, ורק אחרי 20 

דקות הגיע אוטובוס נוסף ושניהם יצאו ב4:20 )במקום 3:00(".
וכאוב  נושא חשוב  כזה  "תודה שאתם מעלים  כותב:  ג.  משה 
נוסעים כל שבועיים שלושה  ייפתר בקרוב! אנחנו  בתקווה שזה 
להורינו בקו 422 ועולים בתחנות ברחוב השומר, וכל פעם אנחנו 
שעה,  חצי  הטוב  ובמקרה  משעה  פחות  לא  לאוטובוס  מחכים 
נסענו  חודשים  כמה  לפני  עוצרים.  ולא  מלאים  עוברים  כולם  כי 
לבר מצווה בי-ם והאוטובוס נתקע בתחנה שאין בה אוטובוסים 
עירוניים, חיכינו שיעבור קו 422 שיעצור לנו ולא עצר, עד שלקחנו 

מונית על חשבוננו".
נחמה גרינברגר כותבת: "ראשית, יישר כח על פועלכם בנושא 
לתועלת ציבור הנוסעים, ולוואי ותצליחו בדרככם זו. ביום א', ט"ו 
בבני   20 ז'בוטינסקי  ברחוב  בתחנה  עמדתי   ,3.12.2017 בכסלו, 
ברק. הגעתי לתחנה בעוד מועד, בהמתנה לאוטובוס שיצא מקניון 

איילון ב-10:40 בבוקר, בדרך להשתתף באזכרה לאמי ע"ה.
ולהיכנס  להאט  במקום  אולם  המתקרב,  באוטובוס  "הבחנתי 
לתחנה הוא פשוט חלף על פניה בנסיעה מהירה באמצע הכביש, 
לזעם  מעבר  בתחנה.  ההמומים  הממתינים  את  מותיר  כשהוא 

ותחושת הזלזול בנוסעים, הפגיעה הייתה בגרימת חריגה בזמנים 
ההמתנה  )על  נוספות  דקות  כ-20  להמתין  נאלצתי  המתוכננים. 
הראשונה( כשאין ספסל לשבת ואני סובלת קשות בעמידה מרובה 

עקב בעיות גב".
פעמים  וכמה  כמה  כבר  "חיכיתי  מציין:  מרמות  רוט  קובי 
בכדי  הערב  ברק בשעות  לבני   422 לקו  בגולדה-מירסקי  בתחנה 
להגיע לחתונה, ומאחר שעברו כמה אוטובוסים ולא עצרו כבר לא 
היה לי למה לנסוע ונאלצתי לחזור לבית תוך עוגמת נפש גדולה. 

תמשיכו עם המאבק הזה ובע"ה נקווה לשיפור".
 ,422 בבעיית  הטיפול  על  כח  "ישר  מציע:  הלפטגוט  ואליהו 
שעוברים  הרב  לסבל  וסוף  פתרון  להביא  יצליח  בידכם  ה'  חפץ 

הנזקקים לשרותיו, חיזקו ואימצו!
מעבר לבעיות שהוזכרו על עומסים ודילוגים וכו' ישנה בעיה 
הניתנת לפתרון פשוט וללא עלויות נוספות במידה ויש קצת רצון 
טוב מצד החברה. פעמים רבות חולף ביעף אוטובוס בלא לעצור 
להבחין  ניתן  כדי  תוך  חטוף  במבט  אך  מקום,  מחסור  כביכול 
במקומות פנויים אף בישיבה, ולפעמים בעמידה פחות מעשר, או 
הנוסעים שזכו לשבת באוטובוס רואים זאת. הדבר נובע מעצלות 
מ'אהבת  סתם  או  הטוב  במקרה  נוסעים  יתר  עם  להתמודד  הנהג 

מרדכי' וכדו'.
"כמובן שהעומדים בתחנה עיניהם רואות וכלות ואין לאל ידם 
לעשות מאומה, ואף הנוסעים שנוגע ללבם ע"פ רוב לא מעוניינים 
הוא  להנ"ל  הפשוט  הפתרון  לו.  ולהעיר  הנהג  עם  להתעמת 
החברה  למשרדי  או  לפקח  שיגיע  טלפון  מספר  תייעד  שהחברה 
ולפרסמו באופן שיהיה זמין ביד הציבור, ואז כשתגיע תלונה כזו 
מספר  את  התשלום  מכונת  לפי  לבדוק  יהיה  ניתן  מעשה  בשעת 
הנוסעים המדויק, או לכה"פ אחר כך לשחזר, ואם יתברר שהנהג 
סנקציות,  עליו  להטיל  נוסעים  להעלות  בלא  הצדקה  ללא  חלף 
כאלו שדי יהיה במספר פעמים בלבד כדי להרתיע נהגים סוררים 
מהנושא  תרפו  שלא  נקוה  הנוסעים.  חשבון  על  כזו  מהתנהגות 

שנוגע לסבלם של אלפי אנשים וזכות הרבים תעמוד לכם".
אבל   .422 בקו  להשתמש  לי  יצא  "לא  מסכמת:  ווייס  וגיטה 
יצא לי גם יצא להשתמש בקווים אחרים של אפיקים. הסיפורים 
בהחלט חוזרים על עצמם. דילוג על יציאת אוטובוסים, אי תגבור 
תקינים  שאינם  אוטובוסים  הוצאת  עמוסות,  בשעות  אוטובוסים 
)מה שגורם לנסיעה איטית בצורה מוגזמת, ובדרך כלל צריך בדרך 
להחליף אוטובוס(. חברת אפיקים בפירוש עושה כל שביכולתה 

להפגין זלזול בציבור הנוסעים המפרנסים אותה".

כאוס ב422: גל תגובות 
ותלונות הקוראים

עיתונות'  ש'קו  אחרי  בסדרה:  שנייה  כתבה 
הרים את הכפפה ובחן את תופעות האיחורים 
והחיסורים בקו הנע על ציר ירושלים-בני ברק, 
מתוך    למערכת  זורמות  הקוראים  תלונות 
עשרה  קבלו  שהגיעו,  תלונות  ממאה  יותר 
להתייעל  תבחר  'אפיקים'  האם    נבחרות 

ולשנות את היחס ללקוחותיה



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)51-51(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

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

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' חנה סנש 
ברביעיות, דירת גן  4 
חד' + דירת 2 חד' + 

יחידה קטנה מושכרת ב- 
1,800 ש"ח + גינה 150 

מ', 2,900,000. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
054-6506501)43-43(_____________________________________________

אחיסמך

פנטהאוזים ודירות גן
אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 דירת 4 חד' 110 מ"ר 
בשלב מתקדם, במחיר מציאה 

_____________________________________________)48-51(מיידי! 052-7673431

 4.5 חדרים, קומת כניסה, 
סוכה מהסלון, מושקעת, 
מחסן, אופציות להרחבה, 

1,890,000 ש"ח, 
052-3974486)48-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)51-51(תיווך יעקב, 054-4901948

 דופלקס 5 חד' לל"ת, 
מושקעת ומתוחזקת + ריהוט 

_____________________________________________)50-1/18(חלקי, 052-8330459

 ברח' טבריה, 5 חד', 
חזית, ב- 2 מפלסים, 

בק"א, סלון, מטבח ופינת 
אוכל גדולה. בק"ב, 4 

חדרים, דלת נפרדת בכול 
קומה, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

■ 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. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

גמיש בלעדי ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23

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

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

ש"ח גמיש, בלעדי, ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,100,000ש"ח 054-8402332 

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 25 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בחסידי ליטאי, לעסק/מגורים, 

דירת גן, 3 חד' + תוכניות 
_____________________________________________)51-51(להרחבה, 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 4.5 חד', מושקעת + 

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)51-51(_____________________________________________

 במתחרד בר אילן, דירת 
גן, 4 חד', מפוארת + חצר 

ענקית, תנורים וכיורים כפולים. 
_____________________________________________)W)51-51 נדל"ן, 054-4502728

 באזור פינוי בינוי, 4 חד' 
אפשר לחלק ל- 2 יחידות + 

אופציה לבניית יחידה נוספת, 
054-4901948)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות במגדל המים - 
קרוב לקריה חרדית, 3 חד', 97 

מ"ר + מרפסת, 1,200,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. W נדל"ן, 054-4502728

 בבלעדיות, באהרנסון, 
כ- 100 מ"ר מפוארת במיוחד, 

3 כיווני אוויר + חתימות 
שכנים בגג-בטון, 2,100,000. 

תיווך-הנדלן, 
050-4177419)51-51(_____________________________________________

 במימון-רמבם, ק"ק, בנין 
חדש, 100 מ"ר + חצר 75 

מ"ר, מיידי. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)51-51(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4חד', החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 240 
מ' מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון 130 מ"ר, 
מחולקת משופצת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! 
בז'בוטינסקי 3/4 חד' מרווחות 

החל מ- 1,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ברמת גן גבול 
בני-ברק בבנין חדש, 6 
חדרים ניתנת לחלוקה, 
3,100,000 ש"ח. מיני 
פנטהאוז 4.5 חדרים, 

2,750,000 ש"ח. 
"תיווך דירה נאה" 

050-4930222)51-51(_____________________________________________

 בהר השלום 6 
מפלסים 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" - חיים, 
050-6452128)51-51(_____________________________________________

 באזור סירקין, 100 
מ"ר, ק"ב, חזית, סלן ענק, 

1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, 3 חד', 4 
חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 5 + 

גינה, מפרט עשיר, קבלן אמין. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 תיווך, דרושות דירות 
למכירה באזורים טובים בב"ב 
ופ"כ לקונים רציניים במחירים 
טובים, פרסום ומכירה עלינו, 
054-7477054/03-5444815)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות, במימון-רמבם, 
בנין-חדש, 160 מ"ר, קומה 
נוחה, אופציה ל- 2 יחי"ד, 

גמיש. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)51-51(_____________________________________________

 באיזור שיכון ג'! 5 
חד' + מעלית + חניה 

+ מחסן + מרפסת 
שמש כחדשה *בקרית 
משה! 4 חד' + מעלית 

+ חניה + מרפסת 
שמש + מחסן כחדשה 
*באיזור האדמו"ר מגור, 

3 חד', חדשה לחלוטין 
*בחנה סנש, דירת גן, 

5 חד' + חצר, יוקרתית 
ביותר!"אלוני נכסים" 

052-7610603)51-51(_____________________________________________

 בלעדי במימון, 
פנטהאוז 6 חד', 

מושקעת מאוד, מחולקת 
ל- 2 דירות 80/80מ', 170 
מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)51-51(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח', 4ח' בבניה, 
בז'בוטינסקי ופנטהאוז. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)51-51(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת-נכה, 
4 חד', חדשה + מרפסת, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בבנין-חדש פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 6 חד', 

220 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
פנטהאוז מפואר, 5 חד' 

3,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
דירת-גן, 4 חד', 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 

שלישית + מעלית, 
משופצת. "חמד נכסים" 

_____________________________________________)51-51(- חיים, 050-6452128

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', ק"ב, אחרונה, 

משופצת כחדשה, ניתן 
להפריד ליחידה 2,100,000 

_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' טבריה, 
דופלקס ענק 180 מ"ר, 6 

חד', חדש, מושקעת, ק"ג + 
מעלית + חניה מקורה, חזית. 

_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 ברב שך, דופלקס, 6 
חד' )2+4(, 180 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית, חזית, מצב מצוין. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות ברח' 
בעש"ט קרוב לחזון איש, 

3 חד', 3 כ"א, גג בטון עם 
חתימת שכנים לבניה על 

הגג, 1,950,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, דופלקס 
מפואר, 250 מ"ר, ק"א, 5 חד', 
ק"ב יש תוכניות ל- 3 יחידות. 
_____________________________________________)51-51("פנחס נכסים" 055-6789653

 בש"ך-קוטלר, דופלקס, 
180 מ"ר + יחי"ד 45 מ"ר 

מושכרת, מפוארת ומשופצת. 
_____________________________________________)51-51(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה! 5 חד', שני 

מפלסים + גג, 225 מ"ר, 
2,250,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)51-51(_____________________________________________

 בבעש"ט דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר + מרפסת, 

משופצת, ניתנתן לחלוקה, 
2,430,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בלעדי באחיה השילוני, 
דירת גג )דופלקס(, 

150 מ"ר, 3 למטה + 2 
למעלה וגג-פתוח, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)51-51(_____________________________________________

   כל הקודם זוכה!!!
6 חדרים מפוארת קומת קרקע

+ חצר מרוצפת 51 מ“ר
   כניסה פרטית

2,130,000 ללא תיווך

מציאה בקרית הרצוג !!!

052-4176855

 בבמברגר, דירת-גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6חד' 

)כולל יח"ד(, כניסה-
פרטית + חצר 100 

מ"ר. "מקסימום-נדל"ן" 
054-4340843)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנגב פינת 
החלוצים, דירת 5 חד' ענקית, 

דירה יחידה בקומה, מעלית 
וחניה. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)51-51(רימקס, 054-2171235

 באזור גורדון, 5 חדשה, 
ק"ב, חזית + מעלית + 

י.הורים, מיידי! 2,480,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

 ,03-5791514
053-3128884)51-51(_____________________________________________

 מציאה! מחולקת!! 
באבוחצירא, 5 חד', 

1,535,000 ש"ח, בית 
פתוח היום! בואו לראות! 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)51-51(_____________________________________________

 בעזרא, 5 חד', ענקית, 
חדשה, 2,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באיזור רש"י 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 חייבת להימכר!!! 
באברבנאל, 6 חד', 145 מ"ר, 

משופצת חצר, 2,100,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בגינחובסקי, 6 חד', 123 
מ"ר, ק"א, משופצת  מהיסוד 

ברמה, אפשרות ליחידה, 
054-8405486 ,054-8442170)51-52(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5, ענקית, 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מלאכי, דופלקס, 
160 מ"ר, 5 ח' + מרפסת, 

ק"ג, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א 
בבנין חדש, 6 חד', 150 מ"ר, 
ק"6 + מעלית, חניה, חזית, 
2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בחזון איש אזור שיכון 
ג', 5 חד', 130 מ"ר, ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א + מחסן + 

חניה, משופצת, 2,400,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בניסנבוים, 4 חד', 94 
מ"ר, קומה 2 ואחרונה! 
חזיתית, 3 כיווני אוויר! 

רק 6 דיירים! + א.הרחבה 
בצד + בגג. 

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! 4 חדרים 
בפרדס כץ, חזית לשלמה בן 
יוסף השקט, אפשרות לבניה 

על הגג. נטלי סולו רוזנברג 
_____________________________________________)51-51(רימקס, 054-2171235

 בלעדי בדב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 

חניה רשומה, פינוי באוגוסט 
2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)51-51(אורי תיווך אדוארד

 דב גרונר חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 4 חד', 

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. "חמד נכסים" - 
_____________________________________________)51-51(ישראל, 052-7741000

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" - הלל, 

054-6215521)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! הרב 
קוק, 4 חד', 100 מ' + 

מחסן מושכר 30 מ', 
3 כיווני אוויר, חזית, 

משופצת, בניין חדיש. 
"חמד-נכסים" - חיים, 

050-6452128)51-51(_____________________________________________

 ברח' ירמיהו ק"א, 
עורף, 4 חד', משופצים, 

סלון גדול מאוד, חד' 
גדולים, 3 כ"א, כולל 

חניה, 1,890,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באיזור פרמישלאן, 4 
חד' + סוכה ומ.שמש, 
מעלית וחניה, כ- 100 

מ"ר, 1,700,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)51-51(_____________________________________________

 באזור אלישע רבי 
עקיבא, 4 חד', מטופחת 

ויפה + מעלית וחניה, 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)51-51(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות! בהזדמנות!! 
באוסישקין, דירת גן, 4 חד', 

משופצת, 80 מ"ר + גינה 30 
מ"ר + אופציה, רק 1,590,000 

ש"ח. מ.כהן נכסים, 
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 
בעמק-יזרעאל, 4 חד', 

ק"א, משופצת + חניה, רק 
1,590,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 
4.5ח', 140 מ' + אופציה 
גדולה להרחבה 50 מ' עם 

אפשרות לחלוקה, 2,600,000 
 B.D.A ש"ח, גמיש. תיווך

_____________________________________________)51-51(טלפון: 054-8449423

 בפרדס-כץ, 4 חד', גדולה, 
מעלית וחניה, 1,590,000 

גמיש. "פנחס נכסים" 
055-6789653)51-51(_____________________________________________

 ירד המחיר! בירמיהו, 4 
חד', ק"א + מעלית, 3 כ"א, 

1,850,000 ש"ח. תיווך פנינת 
_____________________________________________)51-51(הנדל"ן, 054-8421867

 בלעדי 4 ח' באזור הרב 
שך, קומה ב', חזית מפוארת 

+ מעלית + חניה, 1,990,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים, 
בבניה-חדשה, 4 חד' + אופציה 

ליחידה החל מ- 1,800,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' מיידית 
+ חניה + מחסן, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 4 חד', כ- 130 
מ"ר + מרפסת מפוארת!!! 

קומה א', טאבו משותף, 
1,490,000 אופ' לתשלומים. 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בשטרסר, דופלקס 4 
חד' + 2 יחידות מושכרות, 
ב- 6,000 ש"ח, 160 מ"ר, 

2,750,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בשבזי, 4.5 חד', כ- 116 
מ"ר, קומה ב', סוכה, חניה, 

1,890,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 104 
מ"ר + מרפסת סוכה, קומה 
נוחה, ללא משופצת מהיסוד, 
2,150,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)51-51(הקריה, 050-3000121

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 

ק"ב, חזית, סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בבניה ליד לנדא! בבנין 
יוקרתי ושקט! 4 יפהפיה, חזית 

+ חצר, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור בן-דוד, 4 ענקית! 
ק"ב + מעלית, חזית, 3 כ"א, 

2,120,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה, ד.גג, 4 
ענקית + גג ענק, ק"ב, חזית, 

מיידי, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור הרצוג, 4ח' + 
י.הורים + 2 סוכות, ק"א, 3 

כ"א, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור בן דוד, 4.5 
חד', 105 מ"ר, ק"ב, מושקעת, 

3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור סוקולוב, 
4.5 חד', 90 מ"ר, ק"ב, חזית, 

משופצת, סוכה גדולה, 
משופצת כחדשה, 1,850,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בגניחובסקי, דירת 4 חד' 
+ מרפסת סוכה ענקית, ק"ב, 

ממוזגת ושמורה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-6351154

 בקוק השקט, 4 חד', 
102 מ"ר, ענקית + היתר 
ל- 48 מ"ר בגג, אפשרות 
ליחידה, אופציה ממשית 

למעלית + נוף, לל"ת, 
2,170,000 ש"ח,

_____________________________________________)49-10/18ל(054-4472666

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 4 חד' מרווחת ומוארת, 
מיקום מרכזי ונוח, סמוך 

למרכז העיר, ק"א, 
054-6355073)51-52(_____________________________________________

 בבילו, 4 ח' בבנין חדש, 90 
מ"ר + מזגנים + מעלית, אופ' 

_____________________________________________)48-51(להרחבה 054-8460153/4
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 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

לפרסום
03-6162228

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ הראשונים 
בבנין חדש עם מעלית 

וחניה ק"א, עורפית, 
1,650,000 ש"ח. תיווך 

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

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברח' 
רש"י / שפת אמת, 4 

חד' + סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

מטופח, 75 מ' + אופ' 
ממשי של 15 מ"ר,  

1,600,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

נתיבות

מודיעין עילית

 מציאה חד פעמית, 
2.5 חד' ברח' דניאל, ק"ג, 

עורפית, 60 מ' + אופ' 
ממשית של 30 מ' לבניה 

בצד ובגג + גג בטון, 
1,450,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)48-48(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,750,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-52ל(054-7602042

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

חיפה
 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
990,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)49-52ל(050-4167200

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

קריית אתא

ערד

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-01/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

פתח תקווה

 בכפר גנים ג' מזרח, 
דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 בכפר אברהם, דירת גג, 
5 חד', משופצת, ק"ג - ללא, 

1,660,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-04/18ל(054-7690834

 4 בשטמפפר, מחולקת, 
חדרים גדולים, במרכז העיר, 

 053-2759816 ,03-6180646
_____________________________________________)50-1/18()אפשרות להשכרה(

 במימון, בנין חדש, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית + סוכה + מ.שמש 
- "מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)51-51(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום-

_____________________________________________)51-51(נדל"ן" 054-4340843

 מציאה! באברבנאל, 
3.5 חדרים + סוכה, 

קומה ב', 60 מ"ר 
- יפיפיה. "מקסימום-
_____________________________________________)51-51(נדל"ן" 054-4340843

 בהרצל, 3.5, כ- 70 מ"ר, 
קומה א', עורפי, 1,450,000 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)51-51(אדוארד

 באזור כהנמן/עזרא, 3.5ח', 
ק"ג, חזית + א.בניה, 35 מ"ר, 

1,790,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בטרפון 3 מרווחת, סלון 
גדול, ק"ב, חזית + סוכה, 

1,660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור קפלן, 3, מרווחת 
ומשופצת, ק"ב, חזית, 

1,630,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3, יפה + 

מ.שמש, 1,330,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בחלוצים 17, 
דירת 3 חדרים, קומת קרקע 

)מוגבההת מהכביש( 70 מ"ר 
+ חצר. דוד גרוס רי/מקס, 

072-3263850)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 

חדרים, קומה 2, כ- 60 מ"ר, 
עורפית. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 3 
חד', 70 מ"ר בטאבו משותף, 

בנוי 40 מ"ר, היתרים לבניה 
עד 60 מ"ר, ק"ד, חזית, 

1,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 באזור בן זכאי, 3.5 חד', 
95 מ"ר + א. בגג, ק"ג, חזית, 

2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 
מצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות ברח' 
בעש"ט קרוב לחזון איש, 

3 חד', 3 כ"א, גג בטון עם 
חתימת שכנים לבניה על 

הגג, 1,950,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה + היתרי בניה 
ומעטפת 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)51-51(בועז' 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד', 65 מ"ר, חתימות 

שכנים לבניה בגג. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)51-51(_____________________________________________

 בדוד המלך, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ק, משופצת מהיסוד 

+ חצר צמודה, גנרטור, 
052-7171748)51-02/18(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בברוט, 
משופצת מהיסוד, קומה ב', 

בניין מתחרד, 1,280,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
ק"ב, 80 מ"ר + חניה 

בטאבו, רק 1,350,000 
ש"ח. "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)51-51(_____________________________________________

 בראב"ד 3.5 חד' + אישורי 
בניה בגג, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו דירות 
3 חד', 1,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 ברב-קוק השקט, 
85 מ"ר, 3 חדרים + 

מרפסות, ק"ב, חזית, 
1,700,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3.5 חד' חדשה, 
חזיתית, מעלית + חניה, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 3.5 חד', 
שמורה + אישורי בניה בגג, 

1,850,000 ש"ח גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 באבוחצירא, 65 מ', 3 
חד', חזית, אופציה ל- 40 
מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! רח' 
מוהליבר פינת פנקס, 

2.5 חד', כ- 60 מ"ר עם 
אופציות, קומה 2, חזית. 

נטלי סולו רוזנברג רימקס, 
054-2171235)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות! בברוט, 2 חד', 
ק"ב, משופצת + 20 מ"ר, 
משטח מוכן להרחבה, רק 

1,220,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 בחלוצים, 2.5 חד', 64 
מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מתוחזקת, 1,340,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 תיווך. 2.5 חד' + חצי ק"ב 
באזור מנחם בגין, גדולה כ- 70 

מ"ר, זקוקה לשיפוץ, אופציה 
להרחבה, 1.4 מליון גמיש, 

054-7477054/03-5444815)51-51(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח', קומה 
ב' בז'בוטינסקי + אופציה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב, 054-5500263

 באהרון-דב, 2.5 חד', 
חדשה מקבלן + מרפסת, 

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,550,000 

ש"ח גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בקוטלר, 2.5 חד' + יחידה 
בגג + אופציה, 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, הרב ש"ך, 
2.5 חד', 80 מ"ר, ענקית, 

משופצת חלקית, 1,360,000 
גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירת גן 3 
חדרים + חצר עם פרגולה, 
מושכרת לאברך ב- 2,000 

ש"ח, רק 750,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירה מהממת בתאנה, 4 
חדרים עם מרפסת 117 מ"ר 

הכול חדש, רק 860,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)51-51(_____________________________________________

 להשקעה ברב צבאן, 
חרדי 3 חדרים + מרפסת 

סוכה גדולה, מושכרת לאבך, 
רק 740,000 ש"ח. תיווך ארץ 

הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירה מחולקת 
לשלוש, מושכרת נטו 2,500 

ש"ח, רק 450,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 להשקעה דירת גן, 4.5 
חדרים, מושקעת ויפה מאוד, 

רק 500,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירת גן, 4 
חדרים + חצר במחיר מציאה, 
רק 420,000 ש"ח. תיווך ארץ 

הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)51-51(_____________________________________________

 להשקעה דירת 3.5 
חדרים, 80 מטר, בית שמור, 

קומה שניה, רק 350,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

08-9931163 ,052-5253470)51-51(_____________________________________________

 דירת 2.5 חדרים, קומה 
שלישית מושכרת, 1,250 

ש"ח, רק 250,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)51-51(_____________________________________________

 במרכז העיר, מחולקת 
ל- 3 תשואה גבוהה. חמד 

נכסים - ישראל, 
052-7741000)51-51(_____________________________________________

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

FOX  נדל"ן בעמישב, 
דירת 4 חד', משופצת 

קומפלט, מצויינת, 
050-6925400)51-51(_____________________________________________

 בהרצל! 4 ח' + מעלית + 
חניה, מסודרת ויפה )אפשרות 
לריהוט(, רק 1,490,000 ש"ח, 

_____________________________________________)51-51(מיידית!! 050-4811122

 בחיים כהן, 3 + חצי, 
ק"1, מושקעת ומוכנה לתמ"א 

38 1,550,000 ש"ח, 
050-3528252)51-51(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, דירת 3.5 חד', ק"א, 

נעימה למגורים, עסקת השנה, 
050-6925400)51-51(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. במרכז העיר, 
דירת 3 חד', משופצת, הכול 

_____________________________________________)51-51(חדש, מיידי, 050-6925400

 בהסתדרות/מונטיפיורי, 
3ח', ק"ג )אחרונה(, מסודרת 
- מרווחת, 1,210,000 ש"ח, 

050-4811122)51-51(_____________________________________________

 מציאה במרכז-העיר, 3 
חד', ק"4, גדולה-מאוד, 3 כ"א, 
1,120,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 ברב-קוק, ה- 93, ק"א, 3 
חד', חניה, גדולה, פוטנציאל 
גבוהה במיוחד. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרצל/
אהרונסון, 3.5 חד', מרווחת, 
_____________________________________________)51-51(ק.1 ומעלית 050-3528252

 בברנדה/בלפור, 2.5ח', 
ק"ק, מעולה לכל מטרה, רק 

1,150,000 ש"ח, 
1-1.5 חדרים_____________________________________________)51-51(050-4811122

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

4-4.5 חדרים

הר יונה

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

רחובות
 דופלקס מרווח 

ומושקע בעזרא, 5 חד', 
130 מ"ר, מרפסות, 120 

מ"ר, 2,100,000 ש"ח, 
052-9460115)51-02/18(_____________________________________________

דופלקסים

פתח תקווה

 דירת 3 חד' בגניחובסקי, 
מפוארת, משופצת + שרותים 
ומקלחת כפולים, 3,700 ש"ח, 

052-7120080)48-51(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיייד, בבארי, ק"א, 

כ- 40 מ"ר, 3,000 ש"ח,
054-4797080)48-51(_____________________________________________

 חדר ממוזג + שרותים 
ומקלחת בהרב הירש, מתאים 

ליחיד/משרד/סופר, 
050-4194787)48-51(_____________________________________________

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

חשמל, מים וארנונה + ריהוט, 
054-4400074)48-51(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה ב', 
ממוזגת, חדשה, סורגים, 

כיוונים מעולים, מחסן, 1,350 
_____________________________________________)48-52(ש"ח, 053-4159598

רכסים
 בגבעת ג' - אזור חרדי, 

4 חד', חדשה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)49-52ל(מרפסות סוכה, 050-8714607

אלעד
+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבעלי התוספות, 3 

חד', משופצת וממוזגת, 
מטבח חדש, לל"ת

054-3455437)51-51(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד', 
משופצת וממוזגת, לל"ת 

054-3455437)49-51(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3.5 חד', 
ק"ק, עורפית עם חצר 
)לא פרטית(, מסודרת, 

מיידי, 4,200 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3.5 חד', בנין 
מטופח, קומה ב', חזית, 

משופצת, מסורגת וממוזגת, 
לטווח ארוך, 050-8676410, 

050-4119420)49-52(_____________________________________________

טבריה

 במרכז הקריה, 5 חד' 
וסלון, מרפסות מסביב, סוכה, 
_____________________________________________)51-52(נוף לים - מיידי, 050-8464846

נצרת עילית
 בהר יונה, בקהילה, 3 

חד', קומה ד' + מעלית, ללא 
ריהוט, חדשה, מיידי, 1,280 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 050-4150240

 בכפר אברהם 2 חד', 
משופצ, דוד שמש, מוארת 

בתהליך לאישורי בניה, 
1,180,000 גמיש, 

054-8598910)50-01/18(_____________________________________________

 2 חד' ביוספטל 55 מ"ר, 
ק"ב, משופצת, 3 כיווני אור, 

920,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-52ל(058-7600039, 052-7600026

צפת

3-3.5 חדרים

 מבחר דירות להשקעה 
בצפת והסביבה, יעוץ 

בנדלן. תיווך אור, 
052-7670233)50-51(_____________________________________________

 בהרב שפירא יח"ד 
משופצת, חדר + הול + 

מרפסת + מטבח נפרד, ק"ק, 
050-7755442)50-01/18(_____________________________________________

 דירה יפייפיה ברחוב אחיה 
השילוני, 4 חדרים, סוכה, 

ממוזגת, קומה ראשונה, מחיר 
5,500 ש"ח. בר נכסים, 

054-8000936)50-51(_____________________________________________

 דירת 2 חד' בק.הרצוג, 
מרוהטת קומפלט, ממוזגת, 
_____________________________________________)50-1/18ל(2,500 ש"ח, 054-5523432

 בק.הרצוג לזוג צעיר, 2 
חד', 40 מ"ר, יפה, חדשה, 

מרוהטת וממוזגת, ק"ג, מיידי, 
_____________________________________________)50-52ל(2,600 ש"ח, 052-7663771

 סמוך לשיכון ד', ריהוט 
בסיסי, ק"ב, ממוזגת, נוף 

לכינרת, 1,750 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)50-01/18(מיידי, 053-3137393

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2.5 חד' גדולים באחד 
העם פינת שפירא, משופצת, 

ק"א, חזית, ממוזגת, מיידי, 
050-4120132)50-51(_____________________________________________

 בהזדמנות! שכונת 
מאור חיים החרדית, 85 
מ"ר, 4 חד', משופצת, 

קומה ב', 760,000 ש"ח, 
052-2888181)51-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת קרקע, 3 חד', 
משופצת, גינה פרטית, 

אופציית בנייה, מתחרד, 
מושכרת, 690,000 ש"ח, 

052-2888181)51-51(_____________________________________________

 רח' ויצמן המבוקש, 
3.5 חד', דירה גדולה, 

מרפסת לנוף, משופצת 
כחדשה, קרוב לכל! 

695,000 ש"ח, 
052-2888181)51-51(_____________________________________________

 מציאה! רח' - 
שפרינצק אזור חרדי 

מועדף, 3 חד', משופצת 
כחדשה, נוף מדהים, 

560,000 ש"ח, 
052-2888181)51-51(_____________________________________________

 בק.אתא דירות החל מ- 
380,000 ש"ח מציאות! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 

052-2790370)51-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בכצנלסון, 3.5 חד' 

והמחיר נס חנוכה! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 

052-2790370)51-51(_____________________________________________

 בק.אתא בפינסקר, 3 
חד', רק 690,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים, 
04-8441111)51-51(_____________________________________________

 במייסדים, 3 חד', יפיפיה 
ומשופצת, רק 670,000 ש"ח. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)51-51(פרויקטים, 052-2790370

 בבלעדיות על הכיכר 
- ד.גן מול בנק פועלים, 

5 חד' + חצר 250 מ' 
+ כ.פרטית, מתאימה 
לעסק/משרד, 10,000 

גמיש. אלעד נכסים. 
_____________________________________________)51-51(רפאל, 052-8939050

 בהר השלום 6 
מפלסים 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה. 
חמד נכסים - חיים, 

050-6452128)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בגורדון בבנין 
חדש, דירת גן, 5 חדרים, 

ק"ק + חצר 20 מ"ר 
צמודה, חזית, מושקעת 

כ' מיידית, 6,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)51-51(_____________________________________________

 הרצל, דירת גג, 4 חד' 
+ חדר על הגג, כ- 110 מ"ר, 
קומה ג', חניה, מחיר 4,300 
ש"ח, גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)51-51(אדוארד

 דב גרונר חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 4 חד', 
נוף מרהיב, 4,200 ש"ח. 

חמד נכסים - ישראל, 
052-7741000)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! ר' 
עקיבא בבנין חדש, קומה 
א', 3 חדרים חזית, 4,250 

ש"ח. חמד נכסים - 
_____________________________________________)51-51(ישראל, 052-7741000

 יחידה חדשה, 3 חד', 60 
מטר, רח' בית יוסף, שיכון ה', 
מרוהט קומפלט כולל מוצרי 
חשמל לזוג צעיר, דוד שמש, 

קומה 5, מעלית, 3 כיווני אוויר, 
_____________________________________________)51-02/18(4,150 ש"ח, 054-6936201

 בגורדון 3 חד' חדשה 
ומיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם 3.5 
חדרים, ק"ב, משופצת 

וממוזגת, חזית + 
חניה, מיידי, 3,800 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, קומה ג', 2,800 ש"ח. 
 050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)51-51(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות!!! ביצחק 
שדה, 2 חד', 50 מ', 

משופצת. חמד נכסים - 
_____________________________________________)51-51(ישראל, 052-7741000

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)51-52(2,900 ש"ח, 054-5981262

 בסוקולוב, 1.5 חדרים, 
מתאים לבודד, 2,500 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)51-51(אדוארד

 2.5 חד' ברח' הרצל, ק"ק, 
משופצת, מרוהטת ומרווחת, 

_____________________________________________)51-02/18ל(3,500 ש"ח, 050-9348018

 יחידת דיור + ריהוט חלקי 
באיזור איכותי ליד בנילסון, 

2,700 כולל מיסים - לטווח 
_____________________________________________)51-52ל(ארוך, 052-6135100 בערב

1-1.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

שותפים
 דרושים שותפים לדירה 

בקריית הרצוג ועובדת למשק 
בית, 60 ש"ח לשעה, 

054-4314029)48-51(_____________________________________________

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות 1-2-3 חדרים להשכרה. 

אפשרי מרוהטות ללקוחות 
טובים, מיידי, ב"ב ופ"כ, 

054-7477054/03-5444815)51-51(_____________________________________________
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 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________
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הקודם זוכה!

 מכונת פקס צילום 
משולב, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 חדש! אורגן ימהה מצוין, 
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 בלעדי! מקצבים לאורגנית 
קןרג PA600 לתיקייה 

_____________________________________________)49-50ח(מעודכנים! 053-3136982

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8412903

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7396092

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7603864

 ,HD סרטי טבע חדשים 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 15-20 ש"ח, 052-7603864

 מכשיר ניווט תוכנה 
מעודכנת באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7624051

 נגן דוקו bleu בלוטוס 
חדש באריזה, ברחובות, 170 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-8603699

 מדיח כלים LG גדול - 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8435872

 מכונת כביסה קריסטל 
מנוע חדש - 500 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)49-50ח(מצוין, 050-9742004

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)49-50ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4128920

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)49-50ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(052-2437292

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 
צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 

מגע 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה 
צבעונית ולבנות, מידות 
L,XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 055-9894908

 אופני BMX גדולות עם 
הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-5705546

 אמבט מסז' חשמלי חדש 
באריזה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

 תיק צד לנשים חדש בצבע 
חום, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

 מעמד מעוצב בשביל 
מקדחה )לא כולל( של כריכת 

ספרים, 170 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8899695

 אופני ילדים BMX במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 תוכונים ב- 80 ש"ח לאחד 
וקוקטיילים ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(לאחד, 052-7175927

 2 תוכונים חדשים 
מעולפים כולל כלוב ואוכל, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(200 ש"ח גמיש, 03-5796519

 ברז מפלסטיק במצב מצוין 
כמעט חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7181034

 משנה ברורה גדול, חדש, 
50 ש"ח. חידושי הר"ן על השס 
_____________________________________________)49-50ח(חדש, 50 ש"ח, 050-6599942

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח, 052-3463482

 אופני הילוכים "26, ב- 
300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)49-50ח(0545-385013

 חליפות לנשים מידות -48
50, חדשות וכחדשות ב- 70 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7165513

 פאה חדשה באריזה במחיר 
סמלי של 350 ש"ח, צבע חום, 

עד הכתפיים עם פוני לצד, 
_____________________________________________)49-50ח(052-2449739

 נעלי סקוני מידה 37.5, 
חדשות, לאישה, 

_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 זיכוי 400 ש"ח )מהמחירון( 
בברון כובעים, ב- 150 ש"ח, 

052-7196432 )להשאיר 
_____________________________________________)49-50ח(הודעה(

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 450 
ש"ח )במקום 1,500( שימוש 

_____________________________________________)49-50ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתונתיות +4-8-12 )ברוקד/
שמנת/זהב(, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7622260

 שמלת ערב סגולה מבד 
שיפון + חולצת בסיס תואמת 

ב- 130 ש"ח - נלבשה פעם 
_____________________________________________)49-50ח(אחת, 052-7125823

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(לגליון, 054-7458429

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה ו"בתוך"(, כ- 100 

גליונות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-7458429

 חידושי ר' עקיבא איגר, 
גדול 30 ש"ח. רשב"א גדול 

חדש, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-6599942

 קצות החושן חדש 30 
ש"ח. שו"ת ר' עקיבא איגר 30 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6599942

 תוספות הראש גדול 30 
ש"ח, פני יהושוע גדול 30 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6599942

 רשב"א 50 ש"ח. שיטה 
מקובצת 50 ש"ח. רמבן על 

_____________________________________________)49-50ח(השס, 30 ש"ח, 050-6599942

 טרמפיסט לבוגבו, 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7111061

 לול עץ במצב טוב + 
מזרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8447277

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה, 220 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4176776

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין, צבע אפור שמנת, 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4191988

 מיטת תינוק מעץ מלא 
ללא מזרון, 280 ש"ח. כסא 
לרכב 100 ש"ח. סלקל, 20 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח. 0545-385-013

 מאונטן באגי תאומים + 
כיסוי גשם מקורי + 2 מזרונים 

בב"ב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8402878

 מיטת תינוק במצב חדש 
במחיר מציאה, 500 ש"ח + 

_____________________________________________)50-51ח(מזרון, 052-8494774

 מציאה עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4110991

 עגלת פג אמבטיה + 
טיולון, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-7646460

 עגלת טיולון בייבי סייף 
צבע שחור נוחה וטובה, 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 סים טוקמן אורנג' כשר, 
חדש מהחנות, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8429550

 מספר כשר בקומת 
05567 עם ספרות 000, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-716-77-77

 דיבורית קבוע לרכב במצב 
מצוין, חברת אורנג', ב- 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 055-6777117

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)50-51ח(149 ש"ח, 054-4783220

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח, ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 מיטה וחצי במצב מעולה, 
350 ש"ח ומכשיר תמי 4 

כחדש, 450 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(050-2332924

 שטיח מצב מצוין, 
1.65X2.35, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5705546

  2 שמלות לאירוע, מידות 
2, ו- 4, כחול )מאנגלס(, 80 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א, 052-7111061

 2 שמלות שבת, מידות 
2, ו- 4, פסים אפור ואדמדם, 

חדשות, 40 כ"א, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7111061

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים, חדש 
באריזה, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 

להשכרה, מידה 36-38, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 שני ז'קטים במצב מצוין, 
מספר 58, ב- 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-51ח(ירושלים, 050-4160457

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(210 ש"ח, 054-5656154

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח, 054-5656154

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
 ,3.15X1.29 מסגרת 3 פלטות

_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח, 050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 אופנים BMX גדולות 
עם הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 יש בידינו חלב אם למסירה 
_____________________________________________)50-51ח(- בב"ב, 054-8487062

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(320 ש"ח, 050-9340317

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מגן משובח לקרש גיהוץ 
מסוג "קל גיהוץ", האפור, של 

חברת טפאל כחדש ממש, 
ב- 50 ש"ח )עולה בחנות 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח(, 052-7689543

 שעון יפה ואיכותי לגבר, 
מחוגים ודיגיטאלי, כמעט 

חדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO, אוריגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 מציאה: שעון יד לנשים 
ברמה איכותי חברת "סווס" ב- 

_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"אירוקה" ברמה, חדש, ב- 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5918474

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)50-51ח(052-2727474

 כלי לאחסון קורנפלקס, 
גדל, רק 80 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 כרכי שוטנשטיין פורמט 
קטן, 75 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4116860

 נעליים ניו באלאנס, גברים 
41.5 כחדש ממש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(02-5713361

 קופסה לכובע לגבר 
MELMONTI מפלסטיק, 
שחור, חדש לגמרי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 נעלי בית clarks, מידה 
39, חדש בקופסה, מאוד נוח, 
ומאווררת, שחור, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)50-51ח(260 ש"ח, 054-8412903

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 

ב- 100 ש"ח, פולו וכו', 
_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 שעון סייקו צלילה 200 מ', 
אוטומטי כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7671681 בערב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 
_____________________________________________)50-51ח()לב"ב וירושלים - 40 ש"ח(

 טיטולים למבוגרים, 15-18 
_____________________________________________)50-51ח(יח', 45 ש"ח, 053-31555415

 מזוודה טובה ונוחה רק 80 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 שטיח צמר מצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח, י-ם, 050-4172700

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, אופני ילדים 

BMX , ב- 150 ש"ח, 18", 
_____________________________________________)50-51ח(0545-385013

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינג פונג חוץ 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 150 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)50-51ח(054-9784433

 זיכוי על סך 300 ש"ח 
בטרקלין חשמל רבי עקיבא, 

_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח, 054-8419486

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 בהזדמנות: שולחן עץ 
חום + 4 כסאות, 1.80 נפתח 

ל- 2.80 - 400 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(0545-892020

 מזנון יפה צבע בהיר, 260 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5737813

 מכתביה נהדרת + 
מגירות נשלפות, ב- 500 ש"ח 

להתקשר אחרי 16:00, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7645843

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 140 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 כורסת יחיד, 140 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד, 052-5737813

 70X70 שולחן אוכל קטן 
ס"מ, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 ספה סלונית )2+3 
ופינתית(, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 053-3157940

 ספה סלונית דמוי עור 
במצב טוב, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(שמנת, 052-7676409

 מזנון שחור נמוך 1/2 מ' 
גובה על 2 מ' אורך במצב 

חדש - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-9340317

 כורסא לסלון + הדום - 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, 050-9340317

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 תריסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 מדף ויטרינה פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7154392

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4783220

 שולחן פינת אוכל, 180 
ש"ח בלבד, מצב מצוין, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(חום כהה, 052-5737813

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, ב- 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4172700

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7676856

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה!!! 220 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4176776

 תיק של ליטל מרסל, 
עגלה/לימודים, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מיטת תינוק במצב חדש 
במחיר מציאה, 500 ש"ח + 

_____________________________________________)51-52ח(מזרון, 052-8494774

 שידת החתלה צבע חום 
כהה, עץ מלא, 330 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה "pergo" מצב כמו 

חדש, 290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 עגלת ג'ויה במצב מצוין, 
בבצע סגול הדגם החדיש, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח לאברכים, 052-8378727

 עגלת דר' בייבי צבע 
כתום/חור, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8491943

 עגלת אינפינטי בצבע 
ירוק זרחן ושחור כחדשה, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8452231

 מיטת תינוק ללא גלגלים, 
200 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8423405

 עגלה + אמבטיה, 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-5656194

 טיולון, 360 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(054-5656194

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה, פרגו, מצב כמו חדש, 

290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 לול מעץ, 200 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין, 055-6777117

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 מספר כשר לחסידי 
ברסלב עם הספרות 148, ב- 

_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח, 052-716-77-77

 מציאה!! טלפון אלחוטי, 
חדש באריזה של "יונידן", 80 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7185620

LGA6  חדש לחלוטין 
בקרטון, GB 32, מחיר 
_____________________________________________)51-52ל(מציאה, 054-5508500

 שולחן גהוץ "כתר" כמו 
חדש ומגהץ אדים, 90 ש"ח כל 

_____________________________________________)51-52ח(אחד, 052-5737813

 שטיח פרסי קטן, עבודת 
יד, צבעים יפים, 160 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד, 052-5737813

 זוג תוכונים בכלוב יפה 
+ מתקנים + אוכל, ב- 125 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 08-9765927

 מכירת - אוגרים! ב- 15 
ש"ח ליחידה, ברחוב קוטלר, 

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב, 050-4126451

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגלוון נגד חלודה 
עבה וחזק במיוחד, 225 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(בב"ב, 052-7600336

 חליפות לבנים מידות 
1.6.7.9 כמעט חדשות, 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7676856

 שמלה למחותנת מחחנות 
רצי במצב חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7676856

 תכולת דירה: מקרר, 
ספריה, מיטות וכו', 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(כ"א, טל': 050-4183200

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)51-52ח(260 ש"ח, 054-8435872

 שולחן גיהוץ כתר חזק 
ויציב, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 15 מארזים של צמר, 80 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, נייד: 052-8620743

 שעון יד מוזהב נגד מים, 
רצועה מעור שחור, מחוגים 

זהב, רקע לבן, מצוין, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(טל': 050-2897977

 זיכוי בחנות "שילב" ע"ס 
112 ש"ח במחיר של 90 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מעיל חורף לגיל שנתיים, 
חדש באריזה, מרשת "פוקס" 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח, 052-7183620

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)51-52ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 למכירה תכולת דירה, 
מוצרי חשמל, ריהוט, וכו', 

_____________________________________________)51-52ח(במצב מצוין, 052-4668429

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8454536

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים, מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)51-52ח(052-57377813

 מציאה: שמיכות פוך 
נוצות, חדשות באריזה, 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח כ"א, 054-8421886

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 ספרי קריאה יד שניה, בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 15 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 13 
ש"ח לזוג בב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 70 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 זוג תוכונים בכלוב יפה + 
מתקנים + אוכל ב- 125 ש"ח. 

2 קוקטיילים ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(08-9765927 

 פינת מטבח מפלסטיק, 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח, 052-7117487

 תיק של ליטל מרסל מקורי 
חדש באריזה, לימודים/עגלה, 

_____________________________________________)50-51ח(160 ש"ח, 050-4176776

 שעון סווץ לאישה חדש 
לגמרי, רצועה שרשראות, רק 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 050-3329999

 נרות צפים מעוצבים 
לעיצוב אירועים, 6 חבילות - 
12 יח' כל אחת, הכול ב- 20 
ש"ח! חנוכיה יפהפייה חדשה 

לגמרי 2 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(052-3186268

 מגפיים של 'מרשה 
בלרינה', חדשות, היו בשימוש 

מספר שעות, ב- 200 ש"ח 
)במקום 230 ש"ח(, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8448055

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים + מנורת קיר, 20 ש"ח 

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)51-52ח(052-3805386

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

50 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, בב"ב, 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7600336

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין, 60 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 2 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8408197

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(70 ש"ח, 050-4177726

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(052-2727474

 גיטרה מקצועית, 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס, גיל 6-8, 
_____________________________________________)49-50ח(140 ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס לילד, גיל 
_____________________________________________)49-50ח(3-4, 140 ש"ח, 052-7148004

 קלרינט מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8404243

 כינור מעולה חדש באריזה, 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8404243

 אופני כושר לא הילוכים 
פשוטים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(לפרטים: 054-8452961

 קרטון של סוכרזית/
סוכרלוז כמעט שלם, רק ב- 

310 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

למחלקת שרות 
ושימור לקוחות בב“ב

בעלות מוסר עבודה גבוה 
כושר ביטוי ואסרטיביות

שכר מעל ₪10,000 
למתאימות

sherut.h.r@gmail.com :קו“ח

לפרטים: (בין השעות 9-16)

058-7534534

דרושות 
נציגות

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

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

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

ייצוג עובדים בגביית שכר עבודה ופיצויי פיטורים
ממקום עבודה שנסגר / בפשיטת רגל / חדל פרעון.

הוצאה לפועל - אכיפת פסקי דין ופסקי בוררות.

ייצוג חייבים -  מחיקת חובות, הסדרי חוב וצווי הפטר.

אריאל כוכבי, משרד עו"ד | טל':  052-8631264







לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

■ 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

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 למשרד עו"ד בבסר 4, 
דרושה מזכירה לשעות 
צהריים - אחה"צ, קו"ח:
gellinek@gellingk.co.il)47-50(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן לגילאי 
4 עם נסיון, יר"ש, מסורה 

_____________________________________________)47-50(ונאמנה, 050-4146721

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 למעון פרטים ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות: 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)48-51(_____________________________________________

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, 
דרוש נהג אוטובוס, 

תנאים טובים מאוד! 
 ,054-847605
03-6714801)48-51(_____________________________________________

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 
ידע בסיס באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל

_____________________________________________)48-51(בציון משרה 998

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הראשויות 

המקומיות, דרושים/ות 
פקידים/ות, העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:
jobs@aeh.co.il או לפקס:

_____________________________________________)48-51(03-6186181 בציון משרה 998

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 

ידע בסיסי באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון משרה 
9988)48-51(_____________________________________________

 דרוש נהג עד ומעל 15 
טון למשרה מלאה במרכז, 

054-4550099)48-51(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________

 דרושות טלפניות 
לטלמרקינג בבני-ברק שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
כושר ביטוי ושכנוע חובה, 

053-3165058)49-51(_____________________________________________

 דרוש נהג ג/1c זריז 
ונמרץ לחלוקת לילה, 5 לילות 

בשבוע )ללא חמישי בערב(, 
כ- 9 שעות כל ערב, תחילת 

עבודה בשעה 20:00, משכורת 
10,000/11,000 ש"ח, יציאה 
מסגולה-פתח תקווה, הגעה 

_____________________________________________)49-50(עצמית, טלפון: 050-3404072

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים 
_____________________________________________)49-50(למתאימות, 054-8487716

 לתינוקיה בגבעת שמואל 
דרושה סייעת, לרציניות 
בלבד!! תנאים טובים, 

054-4819999)49-52(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזרת מקצועית 
לסוכנת ביטוח בפ"ת, משרה 
חלקית, מיומנות בעבודה על 

המחשב, קו"ח:
Ayeleteshel@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 למעון באווירה חמה 
ברמת אביב, דרושה מטפלת/

אחראית קבוצה + נסיון 
_____________________________________________)49-52(למשרה מלאה, 050-4088034

 למוסדות תורה בבני 
ברק מנהל אתר אינטרנט עם 
ראש גדול ונסיון מוכח בתחום 
אפשרויות קידום, קוח למייל: 

shiloc27@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 לבית קפה למהדרין  
בגבעתיים, דרוש טבח, שכר 

נאה, תנאים מעולים, 
_____________________________________________)49-50ל(052-5930909

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה מלאה/חלקית בגבול 

_____________________________________________)49-52ל(ב"ב/ר"ג. חן, 050-8938869

 לישיבה בבני ברק: 1. 
מחסנאי ראש גדול. 2. נהג 

לישיבה לשליחויות. להתקשר 
03-6714809 ,10:00-15:00)49-52(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח-
תקווה, מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה, תנאים מעולים 
במיוחד + בונוסים למתאימה, 

052-7144468)49-52(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה, 
בתשלום, באזור בני ברק, לבני 

_____________________________________________)49-51(7 ו- 9, 054-5673520

 דרושים עובדים למאפיית 
מצות באיזור המרכז

_____________________________________________)49-52(050-4116523 עקיבא

 ל"פרפרים" דרושים 
מנהלות עם נסיון, שכר 

גבוה למתאימות + 
בונוסים, 

_____________________________________________)49-52ל(050-8266772, רחלי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת  למשרה 
מלאה. התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ.

  jobs@aeh.co.il קו"ח למייל
או לפקס: 03-6180638 בציון 

משרה 1018 דרישות:
זמינות מיידית ידע ביישומי 
מחשב - חובה ראש גדול, 
מוסר עבודה גבוה. ניסיון 

במזכירות יתרון יחסי אנוש 
מעולים המשרה מיועדת 

_____________________________________________)50/51(לנשים וגברים כאחד

 לעזר מציון בבני-ברק 
לפרויקט זמני דרושות 

טלפניות למשמרות 
בוקר/ערב, תנאים 

מצוינים למתאימות, 
_____________________________________________)50-51(לפניות: 052-5808957

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)50-1/18(_____________________________________________

 למפעל תפילין בב"ב, 
דרושים עובדים חרוצים 

)וירא"ש(, עדיפות לבעלי 
_____________________________________________)50-1/18ל(רקע טכני, 054-8409148

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 לדפוס בבני-ברק דרוש 
עובד רציני, ראש גדול ויכולת 
לעבוד בלחץ, תנאים טובים, 

_____________________________________________)50-01ל(052-7498025

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלי/מכני + רשיון 

_____________________________________________)50-51ל(נהיגה, 03-6160186

מוסד תורני בבני-ברק דרוש 
עובד נקיון ל- 3 שעות אחה"צ, 

לפרטים: 
03-5779500)50-51(_____________________________________________

 ל- forever רציניים 
ועקביים לעבודה מאתגרת, 
ליווי צמוד ממנכ"ל החברה, 

050-4123036)50-51(_____________________________________________

 לחב' נקיון דרושים/ות 
למשמרות בוקר/צהרים/ערב 

לב"ב והסביבה, 
054-5888747 ,052-7646401)50-01/18(_____________________________________________

 במיידי!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)50-53(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני 
למאפיה בפ"ת לעבודת 

יצור/אריזה, משרה 
חלקית/מלאה - העבודה 

במשמרות, 
_____________________________________________)50-51ל(054-7708222

 דרושים למפעל באזור 
המרכז, 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 

מעדניה אפשרות לפנסיונר/ית 
בימי חמישי ושישי, 

052-8535523)50-1/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 
מלאה, תנאים מעולים, 

_____________________________________________)50-01/18ל(050-7250631

 למעון יום שיקומי בב"ב 
דרוש/ה אח/אחות למשרה 

_____________________________________________)50-50(חלקית. נועה, 052-3883661

 למשרד יועץ מס במגדלי 
בסר מזכירה/פקידת גבייה עם 

נסיון, שליטה טובה בתוכנת 
אופיס, ידע בביטוחי חיים - 

יתרון, קו"ח:
korotgviya@gmail.com)50-52ל(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל "עזרה 
למרפא" לאנשים עם 
פיגור שכלי, דרושים 
מטפלים במשמרות 

)עבודה מועדפת(, מדריך 
תעסוקה )נסיון קודם - 

יתרון(, לפרטים: 
052-7650600. פקס: 
073-2229988. מייל:

baitlachaim@ezra-lamarpe.org)49-51(_____________________________________________

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 
מזכירה, שליטה מלאה 

באופיס. קו"ח:
secjob2018@gmail.com)50-51(_____________________________________________

 לעזר מציון בני-ברק 
לפרויקט זמני דרושה 

אחראית משמרת - עם 
נסיון בלבד למשמרות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

 לגני חב"ד בצפון ת"א _____________________________________________)50-51(לפניות: 052-7140210
דרושות מטפלות, סייעות, לגן 
בנות. אפשרות לחצי משרה/
_____________________________________________)50-51(משרה מלאה. 054-4603243

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

בב“ב להוסטל ”עזרה-למרפא“ לאנשים עם פיגור שכלי 
דרושים

לפרטים: 052-7650600
baitlachaim@Ezra-Lemarpe.org :מייל

מדריך תעסוקה (ניסיון קודם - יתרון)
מטפלים במשמרות (עבודה מועדפת)

פקס: 073-2229988

 בחור רציני מעונין לנקות 
חדרי מדרגות ובתי כנסת, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8460840

 מורה פרטית מקבלת 
תלמידות להכנה לחוצים 

ולבגרויות במקצועות העברית, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7102072

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד נער, 
בחור, ילד, גמרא וכד', 35 ש' 
לשעה בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)50-51ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7163334

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7633316

 לחנות תכשיטים בב"ב, 
דרושה מוכרת, נסיון במכירות 

חובה!
3193338 @gmail.com)50-51(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

054-9474755 ,12:30-16:30)50-51(_____________________________________________

יואל (חב“ד)

הרגעים 
האחרונים
058-3275870

דרושה עובדת
לעבודה מידית

לחנות יוקרתית
בבני ברק

ניסיון במכירות - יתרון

058-3225055
לפרטים:
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 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגים 

למיניבוסים, תנאים 
טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 לחברת ייעוץ עסקי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

להקלדת סיכומי פגישות עם 
לקוחות, ועבודה משרדית. 2-3 

שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 
39 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)51-51(_____________________________________________

 איש שטח לחברה 
בירושלים, עבודה מול המגזר 
העסקי, שכר 7,500 ש"ח + 

בונוסים + רכב צמוד. קריירה, 
072-22-222-62)51-51(_____________________________________________

 למשרד קטן ונעים בבני 
ברק מנהל/ת חשבונות, שעות 

נוחות, שכר 10,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(קריירה, 072-22-222-62

 מתאם/ת פגישות 
לסוכנות בפ"ת, נדרש 

נסיון בתחום פיננסי/
 ,office -ביטוח, ידע ב
שעות גמישות, שכר 

_____________________________________________)51-52(ובונוסים, 054-9192174

 התפנה מקום לכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעה 

_____________________________________________)51-52(מב"ב, 052-7117085

 למשרד רואה חשבון, 
דרושה מנהלת חשבונות, 

סביבה חרדית, באזור המרכז, 
_____________________________________________)51-52ל(קו"ח לפקס: 03-6889831

 לגן בגבעת שמואל 
דרושה סייעת לצהרון/בוקר 
חמה ומסורה לגילאי 4.5 - 

שכר גבוה, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)51-52ל(1533-7511-558

 לעזר מציון בב"ב דרושות 
מוקדניות למשרה מלאה 
)8-16( כולל יום ו' )8-12( 

לתקופה של חודשיים, קו"ח 
sariku@ami.org.il :למייל

או להשאיר הודעה בתא-קולי: 
073-3956667)51-52(_____________________________________________

 למשרד רו"ח במטלון 
פ"ת סמוך לז'בוטינסקי דרושה 

מנה"ח + נסיון 
Zviarose@gmail.com

_____________________________________________)51-02/18ל(052-2430366

 דרושה עובדת למשק 
בית, פעמיים בשבוע, באזור 

רח' בר-אילן 35, בני-ברק, 
054-8455040)51-02/18(_____________________________________________

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
050-6964424)51-02/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

 גננת מוסמכת עם ותק 
ונסיון מעוניינת בניהול והובלה 
ואחראית צוות עובדים במעון 

וכו', אפשרות למילוי מקום 
ולימי חופשה... באיזור ב"ב 

_____________________________________________)51-52ח(והסביבה, 054-5570248

 "בק אופיס" - ללא 
טלפונים!!! , משרה 

מלאה עבודה משרדית  
בקרבת ב"ב. אינטרנט 

חסום!  שליטה במחשב 
_____________________________________________)51-51(חובה.  073-25-90-300

 שרות לקוחות בב"ב 
בשעות הבוקר הנוחות. 

שכר גבוה, מענקים וקרן 
השתלמות, חופשה 

בחוה"מ, תשלום ימי 
מחלה כבר מהיום 

הראשון. 
אינטרנט חסום. לפרטים 

073-25-90-300)51-51(_____________________________________________

 fullstack מפתח/ת 
 java עם שנתיים נסיון ב
, העבודה בפ"ת, קו"ח ל 
elazar@bereshit-he.co.il)51-51(_____________________________________________

 לחנות יודאיקה יוקרתית 
בקניון איילון )באזור המרכז(, 
דרושים אנשי מכירות, תנאים 

_____________________________________________)51-52ל(טובים, 058-4848504

 בהזדמנות מנורה לסלון 
או לפינת אוכל במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(80 ש"ח, 054-5925787

 שולחן סלוני נמוך מעץ 
מלא בצבע חום 1.30/0.55, 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 250 ש"ח, 053-3136628

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4172700

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
מצב מצוין! סגנון עתיק חום 

כהה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002



הלוואת "מחתנים" 
 עד 300,000 ₪

כדי שהשמחה שלכם תהיה כמו שאתם באמת רוצים
 שתי הלוואות עד 150 א' ₪ כל אחת  פטור מעמלות עו"ש לשנתיים   כרטיס אשראי חינם לשנתיים

*בכפוף לנהלי הבנק ולתנאי התוכנית * שתי הלוואות עד 150 א' כל אחת לזוג/להורי 
החתן/להורי הכלה *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש *פרסום 
 זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 במרכנתיל יש לך תמיד עם מי לדבר,
אנחנו מחכים לך בסניף עם מגוון פתרונות בהתאמה אישית.

חייגו עכשיו למרכנתיל 5600*
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הלוואה גדולה לרגעים גדולים
בשביל זה אנחנו כאן.
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