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   ט' בטבת תשע"ח 227/12/17

פישל רוזנפלד

לאחר לא מעט מאבקים, ציין השבוע חבר הכנסת 
חוק  אישור  חגיגות  את  מהליכוד  גליק  יהודה 

הסיגריות - עליו התעקש ונלחם לא מעט באחרונה.
החקיקה,  באי-קידום  שמעוניין  מי  יש  כי  שגילה  לאחר 
לדבריו, הודיע גליק בשבוע שעבר כי יימנע מהצבעה על 
חוק המרכולים. זאת, בכדי לזכות לאישורו של סגן השר 
ליצמן ורה"מ נתניהו, שכאמור, אישרו את קידום החקיקה.
על פי ההצעה שאושרה השבוע בוועדת השרים לחקיקה, 
מלבד   - טבק  ומוצרי  לסיגריות  הנוגע  פרסום  כל  ייאסר 

בעיתונות המודפסת.

בשיחה עם 'קו עיתונות' מטיח גליק האשמות קשות נגד 
העיתונות  להחרגת  הסיבה  הוא  לדבריו  כאשר  ליצמן, 
המודפסת מהחקיקה. "ליצמן הטיל ווטו בגלל שהוא דואג 
לפרסומות בהמודיע", הוא אומר. לדבריו, "במקום זאת, 
חייבנו את המפרסמים בעיתונות המודפסת לפרסם עמוד 
אזהרה על כל עמוד פרסום". כשנשאל חה"כ גליק כי אם 
טענתו אכן נכונה, הרי הוא למעשה העניק לליצמן 'מתנה' 

בדמות עמוד פרסום נוסף, השיב כי "אין ברירה".
"החוק הזה הוא על חיים ומוות, לא פחות. אנחנו מכוונים 
לדור הצעיר שלא מודע לסכנות", אמר יוזם החוק, חה"כ 
איתן כבל. לדברי חה"כ יהודה גליק,  "העישון הוא גורם 
אלפי  שנה  מדי  מתים  ממנו  בישראל  אחד  מספר  המוות 

אנשים. חברות הטבק יפסידו כסף אבל הציבור ירוויח".

נאסר פרסום הסיגריות
הסכנות  על  אזהרה  לעמודי  בצמוד  זאת  וגם  בלבד,  המודפסת  בעיתונות  יותר  הפרסום 

שבעישון  גליק ל'קו עיתונות': "ליצמן הטיל וטו"

הטיעון המופרך למחסור בנהגים 
עיתונות'  'קו  משכנע:  מספיק  לא 
התחבורה  כישלון  את  בחן 
תמונה  וגילה  בבירה  הציבורית 
המבוטלים  הקווים    מטרידה 
ביותר הם המזוהים כחרדים ואחוז 
ביטול הנסיעות חריג  התושבים: 
חיות"  שאנחנו  חושבים  "באגד 
"לא  עזרא:  פיני  העיר  ח"מ   
  היום"  לסדר  לעבור  לזה  ניתן 
חמור  "יש מחסור  בתגובה:  אגד 
הוסיפו  החרדים  הפגנות  בנהגים, 

לשיבושי התנועה"

'אגד' מציגה: כך מזלזלים בנוסע החרדי

פישל רוזנפלד

של  העגום  מצבה  את  חושף  התחבורה  משרד  של  קשה  דו"ח 
 - בארץ  הגדולות  החרדיות  הערים  באחת  הציבורית  התחבורה 

ירושלים.
מהדו"ח, שמתפרסם לראשונה בעיתונות המודפסת כאן ב'קו עיתונות', 
עולה כי רק בחודש אוקטובר לא יצאו לפועל כ-20,000 מתוך 176,000 
בעיר  החברה  נסיעות  מכלל  כ-11%  שהם  בירושלים,  אגד  של  נסיעות 
לחודש זה. זאת, בעוד החריגה המותרת על פי תקנות משרד התחבורה 

עומדת על 2.5% בלבד.
לא מעט דיונים נערכו סביב הנושא בוועדות הכנסת השונות, אלא שאז 
טענו באגד כי מדובר בתופעה ידועה של מחסור כללי בנהגים וכי אין זה 

בשליטתם. אלא שמבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי אין כל בסיס לטענה.
רק לשם השוואה, בחיפה, אחת הערים הגדולות בישראל, הנמצאת אף 
זה.  היא בשליטתה של אגד, לא בוצעו כ-2% בלבד מהנסיעות בחודש 

זאת, בעוד בירושלים לא בוצעו למעלה מ-11% מנסיעות החברה.
את  לאשש  מוסיף  כשנה,  לפני  שפורסם  התחבורה  משרד  של  מסמך 
נתוני  פי  זמנית'. על  'תקלה  ולא ממש  כי היא מגמתית  המגמה, שנראה 
המסמך עולה כי קווי האוטובוס 36, 3 ו1, הפועלים בשכונות החרדיות, 
בעיר.  הלא-מבוצעים  הקווים  ברשימת  הראשונים  התחבורה  קווי  הינם 
היקף הביטולים בקווים אלו נע בין 34.2% לבין 19.7%. מדובר בשיעור 

ליקויים קיצוני - כפול מהחריגות ה'רגילות' של אגד בכלל ישראל.
אגב, בעקבות אותן חריגות נקנסה אז אגד על ידי משרד התחבורה בסכום 
החברה,  להנהלת  הספיק  לא  הקנס  כי  נראה  אך  שקלים,  מיליון   63 של 

שלא ממש שיפרה את שירותיה בעיר.
סקר שנערך לאחרונה על ידי עמותת '15 דקות', הפועלת לטיפול בכישלון 
מערך התחבורה הציבורית בארץ, מעלה אף הוא נתונים זהים ואף קשים 

יותר.
הסקר, שנערך בקרב תושבי שכונת 'רמות' והסביבה, איפשר לתושבים גם 
להוסיף הערה אישית, שמוסיפים להוכיח על הכאוס התחבורתי הבלתי 

נסבל בעיר.
"באגד חושבים שאנחנו חיות. דוחסים אותנו כאילו אנחנו בעלי חיים", 
המרכזית".  לתחנה  מרמות  בוקר  כל  ש"נוסעת  האזור  תושבת  התלוננה 

לדבריה, "זה פשוט סיוט".
נוסע אחר העלה את הקושי שבנסיעה לכותל, שכאמור, גם על פי נתוני 
אחוז  עם  הקווים  הינם  אלו  קווים  לעיל,  שהוקצו  התחבורה  משרד 
הביטולים הגבוה ביותר. "משום מה תמיד אין מספיק אוטובוסים לכותל 
המערבי ואף מה שיש הוא תמיד מלא עד אפס מקום. הגענו למצב שהוא 
נכתב  רוחנית",  מבחינה  והן  גשמית  מבחינה  הן  לכותל,  לנסוע  סיוט 

בתלונה.
קו  שיש  ש"מצויין  לכך  והתייחס  בחיוב  להשיב  בחר  כן  שכבר  מי  גם 
המגיע במהירות לצומת רמות", התלונן כי "חבל שתדירות הקו נמוכה".

למשל,  כך  פחות.  לא  גרוע  המצב  בעיר  אחרים  ואזורים  בשכונות  גם 
במכתב ששיגר חבר וועדת התחבורה במינהל הקהילתי בית וגן לפעילים 
העוסקים בתחום הוא כתב כי "אנו כמינהל קהילתי חשים כי הגענו למבוי 
נביא  השונים  הגורמים  מטל  ישיר  בדיבור  כי  חשבנו  בעבר  אם  סתום. 

לתוצאות, והבטחות שניתנו ייושמו. הרי שנוכחנו לראות כי 
אין ביכולתה של חברת אגד בתנאים העכשוויים ואולי בכלל 

- לתת מענה הולם לתחבורה הציבורית בירושלים". 
בתקופה האחרונה התקיימו בכנסת לא מעט דיונים, כמו גם 
בוועדות השונות, אך רובן ככולן חזרו על עצמן שוב ושוב 
אלא  בנהגים.  חמור  מחסור  על  מופרכים  טיעונים  אותן  עם 
שכפי שצוין לעיל, בעוד שבמטרופולין החיפאי כמעט ולא 
ה'מחסור'  פלא  באורח  בירושלים  בנהגים,  מחסור  קיים 
מכפיל את עצמו פי כמה וכמה והזלזול בנוסע החרדי הולך 

והופך לכאוס בלתי נסבל.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר חבר מועצת העיר מטעם סיעת 
שס, פיני עזרא, כי "ירושלים סובלת מעומסי תנועה כבדים 
וזה נובע גם מדברים טובים, כדוגמת עבודות תשתית והרכבת 
היחיד  "הפתרון  לדבריו,  בדרכים".  לעומס  שגורמות  הקלה 
כי  והגיש  הוסיף  עזרא  נגישה".  ציבורית  תחבורה  הוא  לכך 
יפנה לשר התחבורה בעניין ולא יקבל תירוץ של שום חברה, 
"כל חברה שזוכה במכרז צריכה לספק את השירות המתבקש 

לתושב ללא כל תירוץ. לא ניתן לזה לעבור על סדר היום".
מוכרות  "הטענות  בתגובה:  מסר  אגד,  דובר  רטנר,  רון 
לאגד, אשר עושה כל שביכולתה לתקן מצב הנובע ממחסור 
כיום  האוזן,  את  לסבר  בכדי  רק  נהגים.  כ-3,500  של  חריף 
נהגים.   )!(  100 כמעט  של  מחסור  קיים  בירושלים  באגד 
הנסיעה  מפות  ביצוע  על  ישירות  משפיע  זה  חמור  מחסור 
יומיומי.  באופן  מתבצעות  לא  אכן  רבות  נסיעות  ולצערנו, 
ולווסת את כמות הנסיעות  אגד מנסה להתגבר על המחסור 
מאזורים  אגד  נהגי  השאלת  ע''י  בירושלים  מבוצעות  הלא 

אחרים בארץ )צפוניים ודרומיים( ואף מלינה חלק מהנהגים 
בירושלים, כולל מתן תמריצים.

ניהוליים,  משאבים  משקיעה  אגד  האחרונים  "בחודשים 
מאמצים  חדשים.  נהגים  לגייס  כדי  ותקשורתיים  הסברתיים 
שומר  הציבור  מקרב  נהגים  גיוס  על  גם  פוסחים  אינם  אלה 
המצוות. תמוהה עד למאוד ההשוואה בין ירושלים לחיפה.  
בחיפה – יש נהגים, ובירושלים – אין. בירושלים – יש כותל 
מבחינת  השוואה  נקודות  שום  אין  אין.   – בחיפה  מערבי, 
הן  אלו  לירושלים.  חיפה  בין  הציבורית  התחבורה  תפעול 

העובדות בשטח.
התרחשו  האחרונים  החודשים  שבשלושה  לציין  "יש 
בירושלים מספר רב של הפגנות של הציבור החרדי אשר גרמו 
לשיבושי תנועה קשים, שלא הקלו על תפעול התחבורה כלל 
בירושלים ועל התחבורה הציבורית בפרט. כמו כן, התקיימו 
ובאחרונה  הנכים  ע''י  כבישים  וחסימת  נוספות  הפגנות 
עובדי טבע. לכל אלה יש השלכות קשות על מתן שרות יעיל 

למשתמשי התחבורה הציבורית.
הכותל.  בקווי  תפעוליות  בעיות  היו  שבעבר  הכותב  "צודק 
בתקופה האחרונה הושם דגש על רמת הביצוע בקווי הכותל 
 ,36 לקו  באשר  חדשים.  ברכבים  צוידו  הקווים  וכן  ו-3   1
קיבולת  רבי  מפרקיים  אוטובוסים  ע''י  מבוצעות  הנסיעות 

ובכך יש הקלה על העומס הקיים.
לפני  פסוקו  את  פסק  הנכבד  המועצה  שחבר  להצטער  "יש 
שלמד את הסוגיה לעומקה, על כל היבטיה. אדרבה, יבורך 
העדיפות  למתן  לפעול  עצמו  על  שייטול  ציבור,  נבחר  כל 

הראויה לתחבורה הציבורית".
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כסף קטן

32 מיליון לזכר נבון

הממשלה אישרה השבוע )א'( הקמת מיזם 
 32 בסך  בעלות  נבון  יצחק  של  להנצחתו 
שהגיש  מחליטים  הצעת  במסגרת  שקל  מיליון 
שר החינוך, נפתלי בנט. השר בנט הסביר כי "אנו 
העם  של  המלא  הסיפור  את  סוף  סוף  מביאים 

היהודי לילדי ישראל". 

ארקו רוכשת 267 תחנות דלק

ארקו  חברת  שבשליטת   GPM חברת 
לרכישת  הסכם  על  חתמה  הישראלית 
נוחות  וחנויות  תדלוק  תחנות  מ-267  פחות  לא 
שכוללת  סיטונית  פעילות  וכן  עצמית,  בהפעלה 
אספקת דלקים לשש תחנות דלק בארבע מדינות 
בדרום מזרח ארה"ב - תמורת 192 מיליון דולר. 
הנוחות  בחנויות  המזומן  ליתרת  בנוסף  זאת, 
עם  העסקה.  השלמת  במועד  המלאי  ועלות 
של  הקמעונית  פעילותה  צפויה  העסקה  השלמת 
GPM לכלול הפעלה עצמית של 1,240 אתרים, 
ופעילותה הסיטונית תכלול אספקת דלקים ל-135 
ארה"ב,  מזרח  בצפון  מדינות:  ב-22  דלק  תחנות 
ארה"ב  מזרח  בדרום  המזרחי,  החוף  במרכז 
שהעסקה  מעריכה  ארקו  ארה"ב.  מערב  ובדרום 

תושלם במהלך הרבעון השני של 2018.

חילופי גברי בצמרת בנק הפועלים

יעקב  כי  השבוע  הודיע  הפועלים  בנק 
העסקית-מסחרית,  החטיבה  ראש  אורבך, 
פורש מהבנק לאחר קריירה ארוכה של 38 שנים. 
מ-2014,  החל  האחרון  בתפקידו  שימש  אורבך 
הבנק,  של  פנים  מבקר  שימש  לכן  קודם  כאשר 
בחטיבה  בכירים  ניהול  בתפקידי  כיהן  כן  ולפני 
גדולה  זכות  לי  "היתה  מסר:  אורבך  העסקית. 
נפלאה בבנק הפועלים. למעשה,  לעשות קריירה 
החוק  שעבר  בעת  מתפקידי  לפרוש  החלטתי 
הפיננסית,  במערכת  הבכירים  שכר  להגבלת 
משום שחשבתי שהוא מפלה לרעה את המנהלים 
המצויינים במגזר הפיננסי לעומת שאר המנהלים 
אריק  של  לבקשתו  אז  נעניתי  ואולם,  במשק. 
לפחות,  שנה  עוד  להמשיך  הבנק,  מנכ"ל  פינטו, 

כדי לייצר המשכיות בתפקיד לטובת הארגון".

תקנות המזון אושרו בכנסת

תקנות  את  )ב'(  השבוע  אישרה  הכנסת 
בחזית  ישראל  את  שיעמידו  המזון  סימון 
בדיון שהתקיים  מזיק.  במזון  הנלחמות  המדינות 
כי אריזות שהן קטנות  בין היתר  בכנסת, הוחלט 
מ-25 סמ"ר, שהיו אמורות להיות פטורות מסימון 
משה  הבריאות,  משרד  מנכ"ל  פטורות.  יהיו  לא 
להגיע  רוצים  לא  "אנחנו  כי  אמר  טוב,  סימן  בר 
ונראה שהכל אדום". איגוד  למצב שנגיע לסופר 
ההסתדרות  של  בישראל  הציבור  בריאות  רופאי 
קיימא  בת  לתזונה  הישראלי  והפורום  הרפואית 
מברכים על אישור התקנות: "זהו צעד חשוב אך 
עלינו הישראלים מפני  הגנה  לצורך  ביותר  חלקי 
מגיפות ההשמנה והסוכרת שהורגות, על פי נתוני 

משרד הבריאות, כ-10,000 ישראלים בשנה".

המורים ישביתו את הלימודים

)רביעי(  היום  תשבית  המורים  הסתדרות 
הספר  בתי  הילדים,  בגני  הלימודים  את 
אופן  על  במחאה  הביניים,  וחטיבות  היסודיים 
חישוב ימי המחלה של המורים. לפי ההסתדרות, 
מזכ"לית  מחלה".  ימי  של  ב"עושק  מדובר 
השבוע:  אמרה  דוד,  בן  יפה  המורים,  הסתדרות 
"לא נסכים לשערורייה שבה מורה או גננת חולים 
וחצי. אני לא מכירה  יום  ומחויבים על  יום אחד 
במצב  לעבוד  מסכים  שהיה  במשק  אחד  עובד 
לערבב  שיפסיקו  הזמן  "הגיע  לדבריה,  כזה". 
כיצד  מבינים.  לא  עצמם  שהם  בנוסחאות  אותנו 
יום מחלה או היעדרות של עובד ועובדת הוראה 

שווה ל-1.4 ימי מחלה".

הרוכש של וולדורף: יהודי צרפתי
לאחר מו"מ ארוך ומתיש שארך כחצי שנה נחתמה השבוע עסקת הענק  הנגיד הקנדי פול רייכמן מכר 
את המלון לאיש העסקים היהודי-צרפתי מישל אוחיון  על אף שאינו נחשב למלון רווחי ביותר, מעריכים 

בתעשייה כי המלון איננו מפסיד

פישל רוזנפלד

במשרד  פרסמו  האחרון  השבוע  בסוף 
 52 הכוללת  רשימה  האמריקאי  האוצר 
אישים וחברות שהממשל הטיל עליהם סנקציות, 
למרבה  אדם.  זכויות  והפרות  שחיתות  בגין 
מתנוסס  ששמו  מי  כי  הישראלים  גילו  הפלא, 
ברשימת אלה שהוטלו עליהם סנקציות הוא לא 
אחר מאשר המיליארדר החרדי, הנגיד דן גרטלר.
שמו של גרטלר מתנוסס לצד שמותיהם של נשיא 
גמביה לשעבר יחיא ג'מה, גולנרה קרימובה, בתו 
של מנהיג אוזבקיסטן לשעבר, והגנרל מונג מונג 
סואי ממיאנמר, שאחראי על רצח בני הרוהינגיה.
פי ההודעה שפורסמה מטעם משרד האוצר  על 
האמריקאי, הסיבה להטלת הסנקציות על גרטלר 
נובעת מקשריו עם הרפובליקה הדמוקרטית של 
דרך  הונו  את  עשה  הוא  לטענתם,  כאשר  קונגו, 
נכתב  בהודעה  מושחתות.  ונפט  כריה  עסקות 
תוך  דולרים  מיליארדי  הרוויח  גרטלר  כי  עוד, 
הרפובליקה  נשיא  עם  האישיים  קשריו  ניצול 
ג'וזף קבילה. "כתוצאה מכך, בין 2010 ל-2012 
הפסידה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו יותר 
תמחור  בגלל  בהכנסות  דולר  מיליארד  מ-1.36 
נמוך מדי של נכסי כריה שנמכרו לחברות בחו"ל 

בעלות קשרים לגרטלר".
בכירי  את  'קנה'  גרטלר  האמריקנים,  פי  על 
קונגו  של  הדמוקרטית  ברפובליקה  הממשל 
ששייכים  נכסים  בזול  קנה  שוחד,  באמצעות 
הודעה  ביוקר.  אותם  מכר  מכן  ולאחר  למדינה 
על  לכאורה,  מעידה,  האמריקנים,  שיירטו 
לשוחד  שמתייחסת  בהודעה,  השוחד.  תשלומי 
בו  היה  שלגרטלר  למשפט  בנוגע  ממשל  בכירי 
הדין  עורך  עם  כאן  אני  "היי,  נכתב:  אינטרס, 
ל'רשמיים'  לתת  כדי   500 רוצה  הוא  הראשי... 
דין  ולעורכי  ההגנה  של  הדין  לעורכי  ו-600 
ממני  ביקשו  מאוד.  קשה  אתו  השיחה  נוספים. 

הוא  אבל  נוסף,  לאדם  גם  לתת  כדי  כסף  עוד 
אומר שמפני שרוב הכסף הולך לסגן הנשיא - יש 

בעיה".
האמריקאים,  ידי  על  שיורטה  אחרת  בהודעה 
לעצמו  שרכש  בכוח  גרטלר  לכאורה,  מתגאה, 
בתהליך  כרגע  נמצא  קונגו  של  "הנוף  במדינה. 
עיצוב, ואני משפיע על התהליך הזה יותר מכל 

אדם אחר", נכתב בהודעה.
"ארה"ב נוקטת עמדה נחושה נגד הפרות זכויות 
הרחקת  באמצעות  העולם  בכל  ושחיתות  אדם 
הפיננסית  מהמערכת  האלה  הרעים  השחקנים 
האמריקאי  האוצר  שר  אמר  האמריקאית", 
מנוצ'ין בהודעה. "משרד האוצר מקפיא  סטיבן 
המעשים  את  פומבי  באופן  ומגנה  נכסיהם  את 
המזעזעים שביצעו, ושולח מסר לפיו הם צריכים 

לשלם מחיר כבד על המעשים שלהם".

עסקיו  החרמת  היתר,  בין  יכללו  הסנקציות, 
אתו  לעשות  אמריקאים  על  איסור  גרטלר,  של 
בתחום  הנמצאים  נכסיו  כל  והקפאת  עסקאות 

השיפוט של ארה"ב.
היו  הדרמטית  מההודעה  לדאוג  הראשונים 
כמובן אברכי רשת הכוללים של גרטלר, שהחלו 
לחשוש שמא ייתקלו בעיכובים ודיחויים במועד 
למכובדת  הנחשבת  החודשית,  המלגה  תשלום 
רבים  לכוללים  בניגוד  סדיר,  באופן  ומשולמת 
של  מטעמו  שפורסמה  שמהודעה  אלא  אחרים. 
כי  נראה  צור,  רונן  גרטלר,  של  התקשורת  יועץ 
אין סיבה לדאגה וכי גרטלר משדר עסקים כרגיל.
שורבב  כיצד  לגלות  "מצער  כי  נכתב  בהודעה 
וחצי  דבר  לו  שאין  לסוגיה  גרטלר  דן  של  שמו 
משפחת  של  הקרן  ההיפך:  בדיוק  אלא  דבר 
גרטלר משקיעה הון הנאמד במיליארדי דולרים 
של  בהיקף  מסים  משלמת  אישי,  באופן  בקונגו 
עבודה  מקומות  אלפי  ויצרה  מיליונים,  מאות 
החינוך  הכבישים,  התחבורה,  תשתיות  ושיקום 

והבריאות למדינה שסבלה שנים מעוני קשה".
והביא  ארוכות  שנים  פעל  אישית  גרטלר  "דן 
לקונגו,  העולם  מכל  וטכנולוגיות  משקיעים 
ובזכות פעילות זו שופרה דרמטית רמת החיים, 
הרפואי  והטיפול  תעסוקה  מקורות  פותחו 
גרטלר  דן  של  פעילותו  מכך,  יתרה  במדינה. 
ומוסדות  ידי הממשל האמריקאי  אף הוכרה על 
מכריע  באופן  תרמה  אשר  כפעילות  האו"ם 

להפסקת שפיכות הדמים במדינה.
"לצערנו ישנם גורמים הפועלים ממניעים עסקיים 
גרטלר,  מר  של  בשמו  לפגיעה  אינטרסנטיים 
ולשרבוב שמו כדי לשרת את צרכיהם. צמיחתה 
והברית  להם,  מפריעה  קונגו  של  ושכשוגה 
החזקה וארוכת השנים בין העם הקונגולזי למר 
אנו  זו.  מפעילות  כתוצאה  תיפגע  לא  גרטלר 
המיותר  העוול  יתוקן  הקרוב  שבזמן  בטוחים 

הכרוך בשרבוב שמו של מר גרטלר להודעה".

פישל רוזנפלד

מזה   - הזאת  העסקה  על  דובר  מעט  לא 
מספר חודשים מנסים גורמים בתעשייה, 
ולגלות  בקדרה  לבחוש  הנדל"ן,  כתבי  גם  כמו 
שבבעלותו  היוקרה  מלון  של  בגורלו  עלה  מה 
 - הקנדית  הנגיד החרדי למשפחת האצולה  של 

פול רייכמן.
הממוקם  יוקרה  מלון  הוא  אסטוריה  וולדורף 
בירושלים,  המלך  ודוד  אגרון  הרחובות  בפינת 
היכן שעד לשנת 1935 שכן מלון הפאר הערבי 
המלון  חורבות  את  שרכש  רייכמן,  פאלאס. 
בנה במקום מלון פאר  כ-13 שנה,  לפני  הערבי 

חדשני שפתח את שעריו כשנתיים לאחר מכן.
עשרות  רייכמן  השקיע  המלון  הקמת  במסגרת 
מיליוני דולרים בשחזור קווי המלון הקודם והוא 
ואולם  מסעדות  וסוויטות,  חדרים   227 כולל 
שנה  וכחצי  בנייה  שנות  שבע  בתום  אירועים. 

רייכמן פתח המלון את שעריו  לאחר מותו של 
לפני כארבעה שנים.

גורמים בעיר מעריכים כי הסיבה לעסקת מכירת 
המלון נעוצה בכך כי רווחיותו נמוכה והצלחתו 
נחשב  שאינו  אף  על  זאת,  מוגבלת.  העסקית 

למלון מפסיד. 
בעסקה,  מעורים  שהיו  גורמים  פי  על  זאת,  עם 
המוגבלת,  הרווחיות  איננה  היא  לכך  הסיבה 
התחום  אינו  המלונאות  תחום  כי  הסיבה  אלא 
בו עוסקים יורשיו של רייכמן. "אין להם עסקים 
נוספים  מלונות  להם  אין  וגם  בישראל,  נוספים 
בישראל", אומר המתווך הירושלמי אלי פולק, 
תחום  לא  "זה  העסקה.  את  תיווך  משה  שאביו 

ההתמחות שלהם".
יהודי  עסקים  איש  הוא  המלון  את  שרכש  מי 
מצרפת, מישל אוחיון. אוחיון מחזיק כיום נכסי 
וולדורף  מלון  ובהם  באירופה  רבים  מלונאות 
הדיווח,  פי  על  בצרפת.  ורסאי  בעיר  אסטוריה 
תתבצע  הירושלמי  המלון  על  הבעלות  העברת 

ברבעון הראשון של 2018.
שומר  עסקים  איש  ידי  על  המלון  של  רכישתו 
באשר  החששות  את  מרגיעה  ומצוות  תורה 
לצביונה של השכונה, לאחר שהיו מי שחששו 
את  שישנו  גורמים  ידי  על  יירכש  המלון  כי 

אופייה של השכונה. 
המדוברת,  הרכישה  עסקת  אף  על  זאת,  עם 
המלון ימשיך להתנהל תחת זיכיון רשת מלונות 
אסטוריה  וולדורף  במותג  המחזיקה  'הילטון', 

לעוד 15 שנה.
"מבחינת משפחת רייכמן ההסכם לעת עתה הוא 
הקונה  הודעת  לקבלת  ממתינים  והם  תנאי,  על 
סגור",  שלו  המימון  שהסכם  הקרובים  בימים 
סייג את הדיווח עו"ד דעואל פלאי, שמייצג את 
רייכמן בעסקה. אוחיון מצדו הוסיף בגאווה כי 
"ירושלים היא יעד יוצא דופן לתיירות מארה"ב, 
את  לצרף  גאה  אני  הרחוק.  והמזרח  אירופה 

המלון למבחר בתי המלון שלי באירופה".

תדהמה: גרטלר ברשימת 
הסנקציות של ארה"ב

עסקיו הפורחים של המיליארדר החרדי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו הכניסו אותו לרשימה 
שחורה של משרד האוצר האמריקאי  מגרטלר נמסר כי "ישנם גורמים הפועלים ממניעים עסקיים 

אינטרסנטיים לפגיעה בשמו" וכי "אנו בטוחים שבזמן הקרוב יתוקן העוול המיותר"

COL גרטלר, באדיבות אתר חב"ד
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הנכים  קצבאות  להעלאת  בנוגע  הממשלה  באישור  להתגאות  מיהר  האוצר  שר 
והכריז כי "מדובר בלא פחות מתיקון עוול היסטורי"    בפתח דיוני וועדת הכספים 

פינת השו"תחשף גפני את מה שכחלון העדיף שלא תגלו    כל הפרטים
עו"ד נועם קוריס

ולאחר  התקשורת  חברת  של  טכנאי  הזמנתי  שאלה: 
שחיכיתי שעות רבות והטכנאי לא הגיע התקשרתי למוקד 
ונאמר לי שעלי לתאם ביקור חדש, איך ניתן להתמודד עם 

מצב זה?
תשובה:  בתיקון מס’ 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 
לראשונה  המחוקק  קבע  הטכנאים’,  כ’חוק  בכינויו  הידוע 
טכנאי  השולח  שירות  ספק  מחויב  אליו  הזמנים’  ‘לוח 
לביקור בית אצל לקוח. בנוסף, קבע החוק קנסות כספיים על 

חריגה של ספק שירות מ’לוח הזמנים’ שהוקצב לו.
בפני ספק השירות יש שתי אפשרויות: א. לתאם עם הצרכן 
מועד ביקור מסוים, כאשר לספק אפשרות לחרוג בלא יותר 
‘להמתין  ללקוח  להציע  רשאי  השירות  ספק  ב.  משעתיים. 
קבלת  עם  מראש.  מועד  לתאם  מבלי  טלפונית’  לקריאה 
בחירה  גם  מיידי.  ביקור  מועד  יתואם  הטלפונית  הקריאה 
באפשרות זו מותירה לטכנאי אפשרות לחריגה בזמן של לא 

יותר משעתיים. 
הצרכן מצדו יכול לדרוש מהספק את החלופה הנוחה לו. אף 
ביקור, רשאי  ותואם מועד  נבחרה החלופה הראשונה  באם 
 20:00 מהשעה  יאוחר  לא  ללקוח  להודיע  השירות  ספק 
ולתאם  דחייתו  על  המתוכנן  הביקור  למועד  שקדם  בערב 
מועד חלופי )שלא יחרוג מפרק הזמן שעל הספק לספק את 

השירות, ע”פ החוק, הנוהל וההסכם בין הצדדים(.
זכות  חשוב לומר, שלא בכל מקרה של איחור טכנאי קמה 
הצרכן  שזכאי  הפיצוי  סכום  את  קובע  החוק  אך  לפיצוי, 
לתבוע במקרה של איחור המזכה בפיצוי, כך: א. על איחור 
של שעתיים מעבר לשעתיים המותרות )כלומר ארבע שעות 
מהמועד שתואם( - זכאי הצרכן לפיצוי בסך 300 ₪. ב. על 
איחור של שלוש שעות ומעלה מעבר לשעתיים המותרות – 
זכאי הצרכן לפיצוי בסך 600 ₪. ג. באם הוסכם על החלופה 
השנייה והטכנאי פעל בניגוד לה )כלומר, לא הגיע בחלוף 
לפיצוי  הצרכן  זכאי   – טלפונית(  שנקבע  מהמועד  שעתיים 

בסך 300 ₪.



למנות  היורשים  בהסכמת  אפשר  תמיד  האם  שאלה: 
מנהל עזבון?

תשובה: לא. חשוב לציין, כי בית המשפט צריך להשתכנע כי 
קיימת סיבה מספיקה ומוצדקת למינוי מנהל עיזבון. לעניין 
זה יובהר, כי הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים – הן על פי 
המשפט  בית  מבחינת  מהווה  אינו   - צוואה  פי  על  והן  דין 

עילה למינוי מנהל עיזבון.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

העלאת קצבאות הנכים: גפני נגד כחלון

פישל רוזנפלד 

שביתות,  הפגנות,  וויכוחים  של  ארוכים  חודשים  לאחר 
השבוע  אישרה  מאבקים,  שלל  ועוד  חלופיות  חוק  הצעות 
האוצר  שר  הממשלה,  ראש  הצעת  את  אחד  פה  הממשלה 
ושר הרווחה, במסגרתה יוקצו 1.45 מיליארד ₪ להגדלת קצבאות 

הנכים – כבר בחודש ינואר הקרוב.
ההסכם  למימוש  הראשונה  בפעימה  מדובר 
"המהלך  הנכים.  ארגוני  נציגי  עם  שגובש 
לתשלום  להיערך  הלאומי  לביטוח  יאפשר 
כפי  ינואר  בחודש  כבר  המוגדלת  הקצבה 
לאישור  יובא  והוא  הממשלה  שהתחייבה 
הכנסת כבר בימים הקרובים", נכתב בהודעה 

שפורסמה מטעם משרד האוצר.
של  אישורה  על  בירך  עצמו  כחלון  השר 
פחות  בלא  "מדובר  כי  ואמר  הממשלה 
מתיקון עוול היסטורי". כחלון הוסיף ואמר 
כי "במשך שנים רבות קצבאות הנכים כמעט 
התיקון  ונשחקו.  הלכו  והן  עודכנו  ולא 

את  פותר  וגם  הזה  העוול  את  מתקן  גם  בממשלה  היום  שאישרנו 
הבעיה לשנים קדימה. אני מקווה שהעדכון ישפר את איכות חייהם 

של אוכלוסיית הנכים ויקל עליהם".
אלא שנראה כי דיבורים לחוד ומעשים לחוד. בפתח ישיבות וועדת 
נשא  התורה,  מיהדות  גפני  משה  חה"כ  עומד  בראשו  הכספים, 
גפני הצהרה, במהלכה קבל על השר כחלון וטען כי באוצר דוחים 

במתכוון את הפנייה לוועדה בנוגע לאישור התקצוב. "נכון לעכשיו, 
טרם הגיע לוועדת הכספים מתווה לאישור הגדלת קצבאות הנכים. 
הגיעה  טרם  תקציב,  שנת  סוף  לפני  ספורים  בימים  שמדובר  אף 

פנייה לאישור העברה תקציבית למימון העלאת קצבאות הנכים".
התקציבים  "אגף  כי  באמרו  האוצר,  משרד  על  וקבל  הוסיף  גפני 
להעברות  בקשות  הכספים  לוועדת  העביר  ולא  התמהמה  באוצר 
תקציביות של משרדי ממשלה שונים, 
למרות שאנחנו ימים ספורים לפי תום 
שנת תקציב, מה שלא יאפשר לוועדה 
לא  רבים  וכספים  הבקשות  בכל  לדון 

יגיעו לייעדם". 
ייפגעו  מכך,  "כתוצאה  לדבריו, 
ובמקום  לציבור  ושירותים  פרויקטים 
תקציבים  באגף  נפש,  חשבון  לעשות 
ועדת  ואת  אותי  להאשים  מעדיפים 
לכל,  ומעל  הכספים  בעיכוב  הכספים 
מהגדלת  ליהנות  יוכלו  לא  הנכים 
הקצבאות עליה דובר רבות בשבועות 

האחרונים".
לטובת  התקציבית  ההעברה  תגיע  לא  "אם  כי  ואיים  הוסיף  גפני 
התקציביות  ההעברות  כל  את  נתקע  האפשרית,  במהירות  הנכים 
העומדות על הפרק. הבוקר הודיעו לנכים שזה תקוע אצלנו, בעוד 
שהממשלה צריכה לאשר זאת ולהעביר זאת אלינו לאישור. בשנייה 

שההעברה תגיע אלינו - היא תאושר מיידית".

פישל רוזנפלד 

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז בשבוע האחרון 
לנשיאות.  הבחירות  במהלך  שהבטיח  המס  רפורמת  על 
לנשיאות,  היבחרו  מאז  ביותר  הגדולה  שהיא  הרפורמה, 
נאמדת ב-1.46 טריליון דולר ל-8 השנים הקרובות, מהם טריליון 
דולר שמקורם בקיצוץ הצפוי בהכנסה ממיסוי תאגידים במעצמה 

החזקה בעולם.
במסגרת הרפורמה, יעמוד מס החברות בארה"ב, החל משנת 2018, 
על 21% בלבד. זאת, בשונה מהמס עד כה שהוטל בשיעור משתנה 
על פי הכנסות החברה. המס הנמוך ביותר היה בגובה 15% אך הוא 
יכול היה להגיע לרמה של 35% לחברות בעלות הכנסה שנתית של 

10 מיליון דולר ומעלה.
בנוסף, על מנת לעודד ייצור מקומי, כמו גם לבצע עסקאות-פנים 
על  מס  לניכוי  החברות  יזכו  הנוכחי,  מהמצב  בשונה  בארה"ב. 
מוצרים שיירכשו בארה"ב. למשל, חברה אמריקנית שרוכשת היום 
מוצר ישראלי ב-10 שקלים, מכיוון שהאמריקני עולה 11 שקלים, 
שכן  הישראלי,  את  כשתרכוש  יותר  תשלם  בפועל,  יותר.   10%
ברכישת המוצר האמריקני, היקר יותר, היא תזכה לניכוי מס בגובה 

העולה על ההפרש במחיר.
למשפט  מומחה  רייך,  אריה  פרופ'  אומר  עיתונות'  ל'קו  בראיון 
האיחוד  מוסדות  משפט  בנושא  קתדרה  ומחזיק  בינלאומי  מסחרי 
האירופי, כי בסעיף הזה, עובר טראמפ, לכאורה, על אמנת הסחר 
הסחר  באמנת   3 "סעיף  הברית.  ארצות  עליה חתומה  הבינלאומי, 
לתוצר  מועדף  פנימי  מיסוי  להטיל  אסור  כי  אומר  הבינלאומי 

לא  שימש  עצמו  שהוא  רייך,  מזכיר  זר",  לתוצר  ביחס  המקומי 
אחרות.  למדינות  ארה"ב  בין  סחר  תביעות  במסגרת  כשופט  פעם 
"לכאורה, רפורמת המס של טראמפ מפירה סעיף זה, שכן הוא נותן 

יחס מועדף למוצר מתוצר מקומי".
מפירה  "לכאורה  כי  עיתונות',  ל'קו  רייך  פרופ'  אומר  "בנוסף", 
הרפורמה גם את הסכם הסובסידיות של אמנת הסחר הבינלאומי", 
שכן הרפורמה החדשה מעודדת ייצוא באמצעות סובסידיה מיוחדת. 
על פי הרפורמה החדשה יוטלו מסים בצורה חדשנית, לא בחישוב 
ההכנסות בלבד, אלא בחישוב המחזור כולו, ללא ניכוי התקבולים. 
נוסף  שסעיף  "אלא  רייך,  פרופ'  אומר  מצוין",  לכשעצמו,  "זה 
שהתקבלו  התקבולים  ניכוי  באמצעות  ייצוא  המעודד  ברפורמה, 

מייצוא למדינות אחרות, מפר לכאורה את הסכם הסובסידיות".
מוצרים  על  להעדפה  שגורמת  מס  העדפת  באמת  פה  יש  "אם 
ישראל  של  הייצוא  אז  מיובאים,  מוצרים  חשבון  על  אמריקאים 

לארה"ב ייפגע משמעותית", אומר פרופ' רייך ל'קו עיתונות'.
מאוד  מפותח  הבינלאומי  הסחר  בארגון  הסכסוכים  יישוב  מנגנון 
אשר  עד  שנים  כשלושה  האורכים  שלבים,  מספר  כולל  והוא 
הוחלט  אכן  אם  בהפרה.  מדובר  אם  הסופית  ההחלטה  מתקבלת 
מה  ארה"ב,  על  כלכליות  סנקציות  יוטלו  אזי  בהפרה  מדובר  כי 

שטראמפ כמובן לא מעוניין בו.
לדברי פרופ' רייך, "לישראל יהיה קשה מאוד לחוקק הטבות מכסים 
בשביל למנוע את הפגיעה. גם סובסידיה אפורה קשה יהיה לחוקק 
שבישראל  להיות  יכול  הבינלאומי.  הסחר  אמנת  את  להפר  מבלי 
ימתינו שנתיים שלוש, במהלכם תיתבע ארה"ב על ידי המעצמות 

הגדולות ותפסיד בתביעה".

הכניסה לבניין ארגון הסחר העולמי 

עשויה  האמריקנית  הרפורמה  לכאורה, 
ותו  האמריקנית  הכלכלה  על  להשליך 
לרפורמה  שהוכנס  שסעיף  אלא  לא. 
האם    הישראלית  הכלכלה  על  מאיים 
תציל  האירופי  והאיחוד  סין  של  תביעה 

את המצב?  ראיון

רפורמת המס של טראמפ: "פגיעה 
משמעותית בייצוא הישראלי"

ימים אחרונים למימוש ההטבות של 
'כא"ש יש'

הילה פלח

נרחבות  הטבות  ללקוחותיו  העניק  יש'  'כא"ש 
במיוחד לרגל החנוכה. כך נהנו מחזיקי 'כרטיס אשראי 
בעשרות  חוזרת  בלתי  והזדמנות  יש' מהטבות משמעותיות 
בתי עסק נבחרים בהם יכלו לרכוש ממיטב המותגים בהנחה 

משמעותית ביותר של 1+2 חינם!
לקראת החנוכה בחרו בהנהלת הכרטיס להעניק ללקוחות 
במגזר  עסק  בתי  עשרות  שכללה  נרחבת  הטבות  פריסת 
עשרות  ברק.  ובבני  בירושלים  הגדולים  בריכוזים  החרדי 
החנוכה  ימי  במהלך  נרשמו  ההטבות  של  מימושים  אלפי 

ועומס קונים נצפה בבתי העסק שהעניקו את ההטבה.
יצוין כי נותרו ימים אחרונים למימוש ההטבות בעשרות 
רשת  ביניהם:  ברק,  בני  העיר  ברחבי  עסק  ובתי  חנויות 
'פדר', 'קוסמש'יק', 'חגית לפה', 'פילאטיס פלוס', 'זיסלק', 
 ,'MCN' ,'קינדר טויס', 'כליצ'ן', 'דיאמונד טיים', 'פרסטר'
'בת  'פיטיס',  סנטר',  'פמילי  'הולנד',  גלריה',  'לה  'אורות', 
מלך', 'אספלקס', 'בונוס', 'ברכה בן חיים', 'רימון', 'זוגות', 

'מרקיז', 'הט פוינט' ו'סוויט דייס'.  
ההטבות יחולו עד 30.12.17 בלבד!  



אל תתעלמו 
מהכאב

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

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

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

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

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

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

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

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

5 ט' בטבת תשע"ח 27/12/17  ט' בטבת תשע"ח 627/12/17    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

פישל רוזנפלד

עובדי 'טבע' מסכמים שבוע וחצי סוערים במיוחד, עם 
הפגנות חוזרות ונשנות בצמתים מרכזיים, מחוץ למשרדי 
ממשלה ומול בתי חברי הדירקטוריון, בטענה שתפקודם הכושל 

הביא לקריסת החברה.
עם  שעבר  בשבוע  בפגישתו  הבהיר  שולץ,  קאר  טבע,  מנכ"ל 
ראש הממשלה והצוות המיוחד שהוקם על ידו לטיפול במשבר, 
הממשלה  ממשרדי  לתכתיבים  להתקפל  מתכוון  לא  הוא  כי 
למיניהם וגרם לראש הממשלה והשרים לצאת מהפגישה כשהם 
- ללא כל בשורה לאלפי המפגינים שחסמו  וחפויי ראש  אבלים 

לתנועה כל צירי התנועה בקריית הממשלה וסביבתה.
לא  ברוש,  שרגא  התעשיינים,  התאחדות  נשיא  זאת,  לעומת 
מבין את הבעיה במציאת עבודה למפוטרי טבע. לדבריו, "היום 
מנהל  עם  דיברתי  עובדים.  מ-10,000  למעלה  חסרים  בתעשייה 
משאבי האנוש של טבע עוד כשדיברו על 3,000 מפוטרים. אמרתי 
להם, אנחנו מתחילים למפות כדי שנהיה מוכנים עם איפה ולמי, 
ברגע שתגבשו את השמות, ובעיקר את המקצועות, נעשה אתכם 

התאמות ביחד".
חברות  מנהלי  אך  אמיתי,  ברצון  או  בגימיק  מדובר  אם  ספק 
אינראקטיב,  בידלגו,  קורטיקה,  פיוניר, קלטורה,  יוטפו,  ההייטק 

אצלם  להיקלט  טבע  למפוטרי  קריאה  פרסמו  וויביטז  ווינדוורד, 
לעבודה. 

כך למשל, בהודעת חברת מטריקס נכתב: "עובדי טבע היקרים, 
מול  אל  חזקים  שתהיו  לכם  מאחלים  אנחנו  זו  קשה  בתקופה 
לסייע  תשמח  מטריקס  מעליכם.  המרחפים  הגדולים  השינויים 
של  רחב  מאוד  במגוון  העבודה  ומחפשי  המפוטרים  בקליטת 
תפקידים. כיום יש כ-630 משרות פתוחות במגוון מאוד רחב של 
מנתחי  פרויקטים,  מנהלי  מיישמים,  מפתחים,   - ההייטק  תחומי 

מערכות ועוד. בהצלחה לכולם".

הצעות הרכישה
למגישי  מצטרפים  עסקים  ואנשי  חברת  של  שורה  כך,  בתוך 

ההצעות לרכישת מפעלי ענקית הפארמה הישראלית טבע.
רשת חנויות הפארמה הישראלית, הפועלת גם במדינות רבות 
בעולם, סופר פארם הביעה את רצונה ברכישת מפעל טבע הכנות 
רוקחיות באשדוד, בסכום שנע סביב 80–90 מיליון שקל, ומוכנה 

להתחייב להעסיק את 70 עובדי המפעל גם לאחר הרכישה.
גם חברת פלקסטרוניקס הבינלאומית בוחנת רכישה של מפעלי 
טבע בירושלים — הן מפעל המשאפים והן מפעל הטבליות — 
המדינה  של  בשיתוף  רק  לפועל  לצאת  יכולה  כזו  עסקה  אולם 

וקבלת הטבות שונות, שיאפשרו הפעלה רווחית של המפעלים.
סופר פארם ופלסטרוניקס לא לבד. האחים דוד ושמואל טופז, 
מגבשים  המ-לט,  חברת  של  לשעבר  השליטה  ובעלי  המייסדים 
שתיים  לרכישת  רב-לאומית  רפואי  ציוד  ענקית  עם  יחד  קבוצה 

ממפעלי טבע, המעסיקות בסך הכל 400 עובדים. 
הבת  חברת  את  לרכוש  השניים  מבקשים  ההצעה,  במסגרת 
באשדוד  ממוקמים  שמפעליה  מדיקל,  טבע  ישראל,  טבע  של 
בנוסף,  פיטורים.  לקראת  העומדים  עובדים   150 מעסיקה  והיא 
בקריית  החברה  מפעל  את  גם  לרכוש  טופז  האחים  מעוניינים 
עובדים,   250 ומעסיקה  מיגדה  חברת  ידי  על  הפועלת  שמונה, 

שעומדים גם הם לקראת פיטורים.
ניתן  שלהערכתם  בכך  תכניותיהם  את  מנמקים  טופז  האחים 
להגדיל את רווחי טבע מדיקל בצורה משמעותית ולהביא לקצב 
צמיחה של 10% – 15% של המכירות בשנה, למשך שנים, והיא 

צפויה להביא רווח תפעולי תזרימי של 12% – 15% מהמחזור.
הכלים  כל  את  לנו  "יש  בתגובה:  נמסר  טופז  מהאחים 
הרלוונטיים — ידע, יכולות ניהול והיסטוריה מקצועית הנחוצים 
לשימור תעשייה בת־קיימא בישראל. אנחנו מאמינים כי התעשייה 
ונפעל  שנים,  זה  הישראלי  המשק  בצמיחת  המרכזי  המנוע  היא 
לשימור כוח זה, תוך שימור קשרים וחיבור לשותפים אסטרטגיים 

בינלאומיים".

בזמן שאלפים הפגינו בקריית הממשלה, נתן מנכ"ל טבע לראש הממשלה 
להבין כי הוא לא נכנע לתכתיבים • חברות הייטק פונות לעובדי טבע 
לגייס אותם לשורות החברה, החברות הגדולות שמבקשות  ומבקשות 

לרכוש את המפעלים והפגנות שלא פוסקות • סיכום שבועי

משבר טבע: חברות 
הייטק פונות למפוטרים



הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 
צום העשירי ב"בית המוקד" במצפה יריחו

הציבור מוזמן לשיעור וסדנת מנחות, שייערך בלי 
דקות  )עשרים  יריחו  במצפה  המוקד"  ב"בית  נדר 
14:00. על  מירושלים( בצום עשרה בטבת בשעה 
מנחות,  תנורי  סוגי  הכלים,  שבירת  שער  הסדר: 
עכנאי  של  תנורו  במנחות,  ובעיטה  שיפה  תרגול 
הוקם,  המוקד"  "בית  פסחים.  תנור  בניית  וסדנת 
להתכונן  ולפרט  ישראל  לכלל  לאפשר  מנת  על 
"בית  יבנה.  מהרה  המקדש  לבניין  מעשי  באופן 
קטנות  לקבוצות  ולימוד  לסיור  ערוך  המוקד" 
כן  ש"ח(,   200 )במחיר  שעה  למשך  איש   15 עד 
נערכות סדנאות במקצועות המקדש )החל מ-200 
תכלת,  צביעה,  צמר,  קטורת,  סדנת   : כגון  ש"ח( 
קיימת  המקדש.  מקצועות  ובשאר  המזבח  בניין 
הארץ,  ברחבי  ועיון  לימוד  לטיולי  לצאת  אפשרות 
אבני  השני,  תולעת  הכשרה,  התכלת  בעקבות 
"בית  ועוד...  והאפרסמון  הקטורת  צמחי  המזבח, 
ולימוד.  לסיור  לכוהנים  חינם  המוקד פותח שעריו 
יהונתן  לפרטים:  למקדש  קרוב  הכי  המוקד-  בית 

צדוק 0528630171.

חדש בצפון: פנקס למעקב 
נעמי שכטר, אחות טיפת חלב במגן שאול, חיפשה 
דרך להקל על הורים צעירים שמגיעים למרפאה 
במטרה לעקוב אחר התפתחות ילדם. היא פנתה 
מונעת  רפואה  רכזת  אלבז,  מיטל  לחברתה 
כמו  דמוי  פנקס  של  רעיון  גיבשו  הן  ויחד  במחוז, 
ולהפחית  סדר  לעשות  שמטרתו  צ'קים  פנקס 
יצירתית  דרך  "חיפשתי  ההורים.  אצל  החשש  את 
הביקורים  חשיבות  את  צעירים  להורים  להסביר 
לטיפת  לראשונה  מגיע  כשהורה  חלב.  בטיפת 
לגבי  ידע  חוסר  יש  צעיר,  כהורה  במיוחד  חלב, 
חשבנו  מיטל  עם  יחד  הדרושה.  המעקב  תכנית 
אצל  החשש  את  להפחית  ניתן  כיצד  רעיון  על 
ליצור  שצריך  חשיבה  מתוך  נולד  הרעיון  ההורים. 
הרעיון  נולד  כך  הכול.  את  בתוכו  המאגד  פנקס 
הבא,  התור  נרשם  הפנקס  בתוך  צ'קים.  לפנקס 
וכשהורה מגיע לתור במרפאת טיפת חלב, הפתק 
אחר  לעקוב  יכול  ההורה  חדש.  תור  וניתן  נתלש 
ההתפתחותיות"  והמשימות  החיסונים  המדידות, 
בכל  נמצא  הפנקס  מיטל,  לדברי  נעמי.  סיפרה 
תחנות טיפת החלב של הכללית במחוז. "במעמד 
הביקור הראשון אנו מחלקים את הפנקס להורים 
חווייתי,  ידידותי,  הפנקס  חיוביות.  מאוד  והתגובות 
יודעים את  ובכל עת ההורים  בו מידע שימושי  יש 

כל השלבים הבאים שמצפים להם". 

שירותי ייעוץ חינמיים להורות
קפלן  הרפואי  המרכז 
חדש  מיזם  עם  יוצא 
יוענקו שירותי  בו  ובלעדי 
פגישה  במסגרת  ייעוץ 

אישית עם הצוות בבית החולים ברחובות. בפגישה 
על  ומענה  ייעוץ  טיפים,  הדרכות,  יינתנו  האישית 
משתתפים  בפגישות  להורים.  הנוגעות  שאלות 
איש צוות מבית החולים, האישה ומלווה נוסף לפי 
שירותים  לסל  מצטרף  החדש  השירות  בחירתה. 
נרחב שמעניק בית החולים ללקוחותיו מכל תחום 
של  מהפכה  לחולל  צפוי  והוא  ובריאותי,  רפואי 
לפנות  יכולים  בשירות  המעוניינים  בתחום.  ממש 
פגישה  לתיאום  מענה  ולקבל   6977* למספר 

אישית עם הצוות.

הרכב מדויק לכל שלב
לתזונת  הראשונים,  בחודשים 
מכריעה  השפעה  ישנה  התינוק 
ועל  השכלית  התפתחותו  על 
גדילתו. סימילאק למהדרין מבית 

אבוט הוא פורמולה מתקדמת למהדרין, שהוכחה 
מדעית כמסייעת לעיכול קל ולהתפתחות שכלית 
השמנים  הרכב  בזכות  שונים  מדדים  בשבעה 
השלבים  בכל  המועשר  דקל  שמן  ללא  הייחודי 
ו-6.   3 אומגה  מסוג   LC-PUFA שומן  בחומצות 
בשלב 1 של סימילאק למהדרין שני רכיבים חיוניים 
התינוק:  של  הטבעית  החיסון  במערכת  התומכים 
מתעכלות,  שאינן  פחמימות   – פרהביוטיקה 
המסייעים  טובים  חיידקים  התרבות  המעודדות 
בחיזוק  וגם  העיכול  מערכת  בריאות  על  בשמירה 
מיוחדים  רכיבים   – ונוקלאוטידים  החיסון;  מערכת 
נוגדנים  ליצור  התינוק  יכולת  את  המגבירים 
בישראל  היחיד  הוא  למהדרין  סימילאק  חשובים. 
ובהרכב  בכמות  הזהים  נוקלאוטידים  המכיל 
סימילאק  של  השמנים  הרכב  אם.  שבחלב  לאלו 
כדי  דקל,  שמן  מכיל  שאינו  היחיד  הוא  למהדרין 
לסייע לעיכול קל וסדיר. בכל שאלה בנושא תזונת 
תינוקך ולקבלת דוגמיות ניתן לפנות למוקד "צוות 
המומחים" של סימילאק הכולל דיאטניות קליניות 

בטלפון 1800-65-65-01.

פורש מהבנק לאחר 38 שנים
אורבך,  יעקב 
למנכ"ל  משנה 
הפועלים,  בנק 
הממונה על החטיבה 

העסקית, הודיע היום על כוונתו לסיים את תפקידו. 
עם  חודשים,  כשלושה  בעוד  לפרוש  צפוי  אורבך 
הגיעו לגיל  62 ולאחר שעבד בבנק במשך 38 שנים 
רצופות. בשמונה השנים האחרונות משמש אורבך 
כראש  שנים  ארבע  מתוכן   – הבנק  הנהלת  כחבר 
וקודם לכן כמבקר הפנימי של  החטיבה העסקית 
אורבך  שימש  להנהלה,  הצטרפותו  קודם  הבנק. 
במשך שנים ארוכות במגוון תפקידי ניהול בחטיבה 
העסקית – שהאחרון בהם היה מנהל האגף העסקי. 
החטיבה העסקית בניהולו של אורבך מנהלת את 
במערכת  הגדול  והמסחרי  העסקי  האשראי  תיק 
הבנקאית, בהיקף של יותר מ- 150 מיליארד שקל. 
בארבע השנים האחרונות החטיבה מהווה כ- 50% 

מרווחי הבנק ושולטת על נתח של כ- 35% משוק 
האשראי העסקי במערכת הבנקאית. החטיבה גם 
מובילה במימון פרויקטי התשתיות במדינה כמו גם 

בשוק הנדל"ן, ובמימון עסקאות יצוא מורכבות.

משרות בשכר מכובד 
מתושבי  עשרות 
השתתפו  ברק  בני 
בימי  האחרון  בשבוע 
וראיונות  הסברה 
מכובדות  למשרות 
חברות  של  בשורה 
 – במשק  מובילות 

מייסודם  ברק,  בני  תעסוקתי'  'הכוון  מרכז  שערך 
והרווחה,  העבודה  ומשרד  ברק  בני  עיריית  של 
הפועל להכשרת עובדים חרדיים והשמתם במגוון 
מקצועות ותפקידים עם פרנסה מכובדת בכל ענפי 
שורה  עם  פורה  פעולה  שיתוף  ל'הכוון'  המשק. 
ההסברה  בימי  גדולים.  ומעסיקים  מפעלים  של 
והראיונות שנערכו בשבוע האחרון גויסו באמצעות 
 – 'מגדל'  הביטוח  בחברת  תמיכה  נציגי  'הכוון' 
גיוס  לצד  בונוסים,   + מכובד  שכר  הכולל  תפקיד 
אלו  ימים  נועם'.  'דרכי  בחברת  אוטובוסים  נהגי 
לשורה  מצטרפים  והם  רבה,  בהצלחה  הוכתרו 
לדורשי  המסייעים  ומרוכזים  דומים  ימים  של 
ולזכות  המובילות  בחברות  להשתלב  העבודה 
בשכר מכובד. בהכוון מסייעים למעסיקים ולדורשי 
של  והשמה  באיתור  השנה,  ימות  בכל  העבודה 
בכתיבת  מסייעים  ובמקביל  פוטנציאלים  עובדים 
שאף  כדי   – עבודה  בראיונות  ואימון  חיים  קורות 
משפחה בבני ברק לא תשאר ללא פרנסה חלילה.

כיתוב לתמונה: מנהל המרכז להכוון תעסוקתי, ר' 
דוד שכטר, ביום ההסברה

נקניקי פרימיום מבשר בקר 
טירת צבי משיקה בימים אלו 
נקניקי  של  חדשה  סידרה 
פרימיום מבשר בקר בהכשר 
שלמה  הרב  של  המהודר 
יורה  - בד"ץ  מחפוד שליט"א 
בסדרה:   המוצרים  דעה. 
עגל  פסטרמה  קורנדביף, 

פרי  הינם  החדשה  הסדרה  מוצרי  בקר.  וכתף 
לתקני  בהתאם  מוקפד  וייצור  פיתוח  תהליך 
'טירת  ובעולם.   בארץ  ביותר  המחמירים  האיכות 
מייצרת  מפתחת,  שנה,   70 מזה  פועלת  צבי', 
מעדני  של  שונים  מוצרים  ל-200  מעל  ומשווקת 
צבי  טירת  של  המהדרין  מוצרי   .1946 מאז  בשר 
דעה  יורה  ובד"צ  קהילות  בד"צ  בהכשר  מיוצרים 

בראשות הרב שלמה מחפוד.

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

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.

לניקוי ולחיטוי סביבת התינוק
חברת סנו משיקה את סנו BABY, תרסיס לניקוי 
וחיטוי סביבת התינוק. סנו BABY מנקה ביסודיות 

אביזרים ומשטחים, עמם באים תינוקות 
אוכל,  כסאות  החתלה,  משטחי  במגע: 
פיתחה  סנו  וכד'.  אמבטיות  צעצועים, 
הורים  עבור  במיוחד   BABY סנו  את 
הטוב  את  לתינוק  להעניק  המבקשים 
הניקוי  תכשירי  לגבי  ותוהים  ביותר 
המתאימים לסביבה בה שוהים הילדים, 
מתוך חשש שחומרי ניקוי רגילים עלולים 

התינוק.  של  העדין  עורו  עם  במגע  נזק  להסב 
תרסיס סנו BABY מעניק את השקט ואת תחושת 
ומאפשר  לתינוקות  הורים  זקוקים  להם  הביטחון 
בבטחה.  התינוק  סביבת  את  ולנקות  לחטא  להם 

מחטא ומשמיד 99.9% מהחיידקים 

הטיפוח החדש לחורף
 crèma לגברים  הטיפוח  מותג 
החורף  לקראת  מציג   men
לגבר  חדשה  טיפוח  סדרת 
ACTIVE BLOCK, המעניק 12 
שעות של הגנה מפני ריחות גוף. 
סדרת אקטיב בלוק לגבר מציע: 

 12 ג'ל רחצה מהפכני המנטרל ריחות גוף למשך 
אקטיבית  הגנה  המעניק  ספריי  דאודורנט  שעות, 
ל-24 שעות ודאודורנט ג'ל המעניק הגנה אקטיבית 

ל-24 שעות להרגשה נינוחה ובטוחה.

עושים עבודה נקייה
הגנה  לכם  מעניקה  סנו 
הידיים  עור  על  מושלמת 
ניקוי:  חומרי  עם  עבודה  בעת 
רב  לטקס  כפפות  סושי  סנו 
הידיים  על  מגנות  שימושיות, 

בעת עבודות הניקיון ומונעות מגע ישיר עם חומרים 

מונעות ספיגה  ועוד. הכפפות  צבע, דבק  חריפים, 
ומאפשרות  הידיים,  בעור  נעימים  לא  ריחות  של 
הכפפות  את  יותר.  נקייה  מעבודה  ליהנות  לכם 
S.M.L.להתאמה  גדלים:  בשלושה  להשיג  ניתן 

מושלמת לכף היד.

סוף ללחות
עובש-  ומונע  לחות  סופג  פרש  סנו 
גבישים  המכיל  אטום  פלסטיק  מיכל 
מיוחדים הסופגים את הלחות באוויר 
ולוכדים אותה בתוך המיכל. סנו פרש 
ומונע  האוויר  את  מייבש  לחות  סופג 

לארונות,  מצוין  ועובש.  לחות  טחב  התפתחות 
ועוד.  מרתפים  מחסנים,  שירותים,  אמבטיות, 

להשיג גם באריזת מילוי חסכונית.

חגיגת מחירים
סיום השנה הלועזית זה הזמן הלא 
הלוהטים  המבצעים  של  רשמי 
ובקניונים.  האופנה  ברשתות  ביותר 
WeShoes מבית קרוקס  גם רשת 

השווים  המבצעים  את  לכם  מביאה  מור,  אנד 
רשת  הקרובים,  בימים  ההנעלה.  בתחום  ביותר 
WeShoes תציג את כל מגוון הנעליים והמעילים 
בחנות ב25% הנחה )למעט דגמי בלנסטון והוקה(, 
הכולל,  למבצע  בנוסף  ומצטרפים.  מועדון  לחברי 
ומחירים  נוספות,  הנחות  יינתנו  מהמותגים  בחלק 
אתר  דרך  מקוונת  בקניה  לרוכשים  תקדים  חסרי 

.weshoes.co.il

מוצר מהפכני
אסתי  היוקרתי  הטיפוח  מותג 
 ANR לאודר מרחיב את משפחת
 NEW ADVANCED ומשיק- 
 NIGHT REPAIR EYE
 CONCENTRATE MATRIX

של  אינטנסיביים  והזנה  לתיקון  מרוכז  תכשיר   -
  ™Matrix Technology עם360°  העיניים  אזור 
לרווחה  ופקוחות  רעננות  עיניים  חושף  אשר 
סימני  מראה  את  דרמטי  באופן  ומפחית 
הקווים,  הופעת  לרבות  העיקריים,  ההזדקנות 
והעיגולים  לעיניים  מתחת  הנפיחות  הקמטים, 
 Advanced Night Repair Eye הכהים. 
את  כוללת  החדשה    Concentrate Matrix
העוצמה  רבת   ™ChronoluxCB טכנולוגיית 
  Advanced Night Repair הכלולה גם בסרום
תומכת  זאת  פטנטים  מרובת  טכנולוגיה  האיקוני. 
מחדש  הסינכרוניזציה  תהליך   - בקטבוליזיס 
על  הלילה   בשעות  המתרחש  העור  של  והטיהור 
התיקון  את  לטייב  העיניים  לאזור  לסייע  מנת 
הלילי בדיוק בזמן הנכון. התוצאות העיניים נראות 
מקבל  העור  מידי.  באופן  יותר  וקורנות  בהירות 
ונראה  ללחות  הודות  מידי  באופן  מרופד  מרקם 
חלק יותר. תוך שבעה ימים, העיניים נראות צעירות 
יותר. תוך ארבעה שבועות בלבד, הקווים  וערניות 
פוחתים  והנפיחות  הכהים  העיגולים  והקמטים, 
ורופאי  עור  רופאי  על-ידי  נבדק  משמעותי.  באופן 

עיניים. מחיר: 300 ₪ ל- 15 מ"ל

חורף שכולו לבן 
מבית   YOLO
את  מרחיב  תנובה, 
המוצרים  מגוון 
סדרה  ומשיק 
ולא  ייחודית 
במקרר  שגרתית 

החדשה  הסדרה   .YOLO WHITE- החלב 
הלבן,  השוקולד  טהרת  על  כולה  מבוססת 
שההשראה  מיוחדים  טעמים  פוגש  שלראשונה 
הגלידות  מקטגוריית  מהקונדיטוריה,  הגיעה  להם 
פותחה   YOLO WHIT שוקולד.   מטבלאות  ואף 
טעם  חווית  ליצור  בכדי  שוקולטיירים,  בשיתוף 
של  טעמו  בין  מושלם  איזון  שיוצרת  מדויקת, 
נוסף  טעמים  לרובד  המובחן  הלבן  השוקולד 
לטובת עניין וניגודיות שכל כך מאפיינת את עולם 
המוצרים האלו. בתהליך הפיתוח התגלה כי לא רק 
חובבי השוקולד הלבן ימצאו מענה לחיבתם אלא 
גם צרכנים שלא הגדירו את עצמם אוהבי שוקולד 
הסדרה  טעמים.  כמאוד  אלו  מוצרים  מצאו  לבן 
הלבן,  בצבע  מעוצבים  בגביעים  לראשונה  תוגש 
שוקולד  שכבות   YOLO  • טעמים:  שני  ותכלול 
גרם   122 מלוח,  קרמל  בטעם  חלב  ושוקולד  לבן 
• YOLO שוקולד לבן בטעם קרם פטיסייר ופטל, 

123 גרם.

תפריט ניקוי רעלים
תוספת  הינם  טבעיים  מיצים 
טבעית ומאוזנת של ויטמינים 
ומינרליים, המספקים אנרגיה 
ניקוי  בפעולת  ומסייעים 
ממערכות  ורעלים  פסולת 
ביגה  רשת  השונות.  הגוף 

 24 ב-  אלה  בימים  משיקה  בבריאות,  הדוגלת 
במחיר  רעלים.  לניקוי  משקאות  תפריט   - סניפיה 
מים,  בסיס  על  בנוי  התפריט  בלבד!   ₪  23 של 
עלי  סלק,  עץ,  תפוח  ג'ינג'ר,  כגון:  ופירות.  ירקות 
תרד, חסה, מלפפון, פטרוזליה, עלי מנגולד, בננה, 
גזר ועוד. נוסף למרכיבים הקיימים במשקאות ניתן 
להוסיף לבחירה מרכיבים עשירים בויטמינים כגון: 
שועל  שיבולת  פשתן,  זרעי  צ'יה,  זרעי  ספירולינה, 
ביגה:  קפה  רשת  ומבעלי  מנכל  מלכה  יאיר  ועוד. 
עם העלאת המודעות לבריאות בשנים האחרונות 
ברשת  אנו  הישראלים,  בקרב  התאוצה  ותפיסת 
ליהנות  המעוניינים  לאנשים  מענה  לתת  שמחים 

מחוויית הבריאות גם מחוץ לבית.

סוגי  מגוון  יהודה', מרחיבה את  'מצות 
האריזות  את  ומעדכנת  המצה  קמח 

בעיצוב חדשני וידידותי

"ננו"  מארז  מנטוס:  ממסטיק  חדש 
בקבוקוני  שלישיית   -  Pure Fresh
ב-3   Pure Fresh מנטוס  מסטיק 
להשיג  ניתן  נפלאים.  מנטה  טעמי 
בסניפי רשת שופרסל, במחיר מומלץ 

של 10 ₪

אסטרטגי  במהלך  זוגלובק  קבוצת 
חדש  פיצות  מותג  של  והשקה 
שתשווק   D'ORO פיצות  בישראל: 
זיתים  מרגריטה,  טעמים:  בשלושה 
פתח  סופר  חתם  כשרות:  ופטריות. 

תקווה. 

תיבול  עשבי  משיקה  "דורות"  חדש: 
למנות  המתאים  איטלקי  לבישול 
איטלקיות וים תיכוניות . לאריזה תצורף 
בהשגחת  כשר  מתכונים.  חוברת 
למהדרין  וכשרות  נגב  שדות  הרבנות 
 –  8 הרב אפרתי. מחיר מומלץ לצרכן: 

  ₪ 12

 "אחוה" משיקה מארז חדש בתחום 
עוגיות   – רוגעלך  המאפה:  מוצרי 
מבצק שמרים נימוח ממולאות קרם 
שוקולד. כשר פרווה בהשגחת בד"צ 
 – 7 ירושלים. מחיר:  העדה החרדית 

8 ש"ח  לאריזת 400 גרם

מציג  שף  מאסטר  הקולינארי  המותג 
מאיטליה  איכותיות  קטניות  סדרת 
שעועית  ירוקות,  עדשים  הכוללת: 
וגרגירי  גדולה  לבנה  שעועית  אדומה, 
הקטניות   – בהשריה  צורך  אין  חומוס. 
בד"צ  פרווה,  כשרות:  לאכילה.  מוכנות 
לצרכן:  מוערך  מחיר  ישראל.  אגודת 

6.90 ₪ ל- 400 גרם

בעולם  מהפכה  מקדמת  שמרית 
על  חמאה  תחליפי  ומשיקה  האפייה 
בשם  זית  ושמן  קוקוס  שמן  בסיס 
ללא  מוקשה,  שומן  ללא  'נטורינה'. 
טראנס  שומן  ללא  משמרים,  חומרים 
שקלים.   7-7.5 מחיר:  לקטוז.  וללא 

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

חלוה  מוצרי  סדרת  משיקה  "אחוה"   
חדשה כמו בשוק: חלוה רכה עם מגוון 
חלוה  וחדשניות:  ייחודיות  תוספות 
תפוז  ושקדים,  דבש  יבשים,  פירות 
ופולי קקאו, שיש ופולי קקאו ופיסטוק,  
העדה  בד"צ  בהשגחת  פרווה  כשר 
החרדית ירושלים. מחיר: כ- 8 שקלים, 
לאריזת  שקלים   6  –  5 היכרות:  מחיר 

200 גרם

הוופל הנוסטלגי
כל מה שרציתם לדעת על הוופלים והעוגיות הכי 

נוסטלגיים: עם אבי פקר– מנכ"ל חברת מן
בנו  ויש  מן  של  והעוגיות  הוופלים  על  גדלנו  כולנו 
סוד  מה  האהוב.  הנוסטלגי  לטעם  מיוחד  חיבור 

הטעם הנפלא הזה?
אכן נוסטלגיה מתוקה כבר 64 שנה. בוודאי יש מי 
שעוד זוכר את המוצרים של מן ארוזים בקופסאות 
הוופלים עם האריזה הכחולה- ובהמשך את  פח 
כסופה שנמכרו לפי משקל... הסוד האמיתי שלנו 
הוא איכות המרכיבים וחומרי הגלם. כל החומרים 
מחית  שיש,  איכותיים  הכי  חומרים  הם  שלנו 

קקאו  אמיתית,  אגוזים 
העשויה  חלבה  משובח, 
וכו'.  אמיתית  מטחינה 
או  תמציות  אין  אצלנו 
מלבד  אבל   . תחליפים 
שהסוד  חושב  אני  זאת, 
הוא  מן  של  המיוחד 
שנעשה  ייצור  תהליך 
גדולה,  באהבה  כולו 
המפעל  היות  גם   כמו 
מימי  ומשפחתי  חמים 
בראשיתו בבני ברק ועד 

היום. 
למה כוונתך מפעל משפחתי?

שלי,  וסבתא  סבא  היו  מן  מפעל  את  שהקים  מי 
 1954 בשנת  תבדל"א.  רוקח  ופנינה  ז"ל  מנחם 
תחת  ועוגיות  ופלים  ברק  בבני  לייצר  החלו  הם 
את  ובנחישות  לאט  בנו  הם  ביחד  "מן".  השם 
שנארזו  מוצרים  ידנית,  כולו  שעבד  הייצור  מערך 
בקופסאות פח מיתולוגיות, הפצה מחנות לחנות 
גויסו  בהמשך,  בסיסי.  ושיווק  קטנה  סוסיתא  עם 
ואחיה  פקר  ציפי  שלי,  אמא   – השני  הדור  לעסק 
- אלעזר רוקח, אשר עבדו באגפי הייצור והאריזה 
שנה   40 דרכם  את  והמשיכו  הוריהם  עם  ביחד 
השלישי,  לדור  השרביט  הועבר  כיום  מכן.  לאחר 
של  המזון  כטכנולוג  דודי  ובן  החברה  מנכ"ל  ואני 

המפעל.
מדוע הועבר המפעל מבני ברק לרמלה?

במהלך השנים צמחה החברה והתרחבה, התחלנו 
ועם הזמן עברנו למפעל קטן  מבית מלאכה קטן 
בבני ברק, שגם אותו הרחבנו בעת הצורך. לאורך 
השנים הפך המותג "מן" לשם דבר ברחובות העיר 
למותג  הפכו  החברה  ומוצרי  הארץ  רחבי  ובכל 
נצחי ומוכר גם ברחבי העולם. עם ההתקדמות הזו 
נכנסו מכונות חדשות ואוטומטיות, טעמים חדשים 
כדי  משמעותית.  התרחב  ההפצה  ומערך  נוספו 
לתת מענה לצורך הגדל, הועבר המפעל בתחילת 
שנות ה-90  למקום חדיש ומרווח ברמלה, לשטח 

המשתרע על פני 13 דונם. 
ספר לנו קצת על תהליך הייצור במפעל

כל קווי הייצור במפעל הם אוטומטיים, ללא מגע יד 
אדם ועם כושר ייצור גבוה מאוד בשלושה אולמות 
ייצור לוופלים  ייצור לעוגיות, פס  ייצור שונים: פס 
הייצור  קווי  המצופים.  לוופלים  נפרד  ייצור  ופס 
הוותיק  הצוות  ע"י  ומופעלים  ממוחשבים  הינם 
והעברתם  הגלם  חומרי  הכנסת   – שלנו  והמיומן 
בתהליך הייצור והאפייה ועד האריזה נעשה ברובו 
של  הייצור  תהליך  מחשב.  ע"י  אוטומטי  באופן 
ומה  השנים,  לאורך  התקדם  והעוגיות  הוופלים 
שנעשה פעם בצורה ידנית ע"י סבא וסבתא שלי, 
ומהירות.  מתקדמות  מכונות  בעזרת  היום  נעשה 
ועדיין, אנחנו מקפידים ומוודאים כל שלב בתהליך 
המוצר  את  שמקבלים  לוודא  מנת  על  הייצור 

האיכותי והטעים ביותר.
מהם הקווים המנחים הייחודיים של מן?

וחומרי  הייצור  תהליך  בכל  גבוהים  סטנדרטים 
כן  כמו  פשרות.  ללא  ואיכותיים  מובחרים  גלם 
המוצרים  ולכן  התזונתיים  הערכים  לנו  חשובים 
שלנו עשויים ללא שומן טראנס, ללא צבעי מאכל, 
וללא כולסטרול. במקביל  ללא חומרים משמרים 
אנו  שלנו,  המוכרים  והעוגיות  הוופלים  לייצור 
שוקדים כל העת על התחדשות וייצור מוצרים עם 
דוגמת קמח מלא, שיבולת  יותר,  רכיבים בריאים 
שועל ועוד מבלי לוותר על טעם מנצח. עוד ערך 
הוא  שלנו,  בעידן  ובמיוחד  עבורנו,  מאד  חשוב 
שורשית  ישראלית  כחברה  לבן.  כחול-  עבודה 
במשאבים  חוסכים  ולא  מאמץ  כל  עושים  אנו 
חומרי  הארץ,  תוצרת  גלם  בחומרי  להשתמש 

אריזה ישראליים וכמובן כח אדם ישראלי.
אלו מוצרים של מן קיימים על המדף?

בטעמי  ופלים  ביניהם  רחב,  מוצרים  מגוון  ל"מן" 
ופלים  ועוד,  קפה  חלבה,  וניל,  לימון,  שוקולד, 
חמאה,  לימון,  שוקולד,  בטעמי  עוגיות  מצופים, 
שמנת ועוד, לצד עוגיות מהסדרה הירוקה: עוגיות 
גרנולה, עוגיות שיבולת שועל ועוגיות מקמח מלא. 
אישיות  באריזות  ופלים  מאגדות  במגוון-  עוד 

וופלים מקמח מלא או ללא תוספת סוכר.
איך  מיוחד.  חרוזים  במבצע  יצאתם  אלו,  בימים 

משתתפים?
וופלים  של  הרחב  מהמגוון  מוצרים   3 רוכשים 
ועוגיות מן, מתקשרים לתיבת הטלאול של המבצע 
השלמה  מקליטים   ,03-9411441 שמספרה: 
והעוגיות  הוופלים  על  "גדלתי  למשפט:  מחורזת 
שולחים  או  מן",   ______________ מן.....  של 
mivzaman@ למייל  שלכם  החרוזים  את 

פרסים  בעשרות  לזכות  ויכולים     gmail.com
משפחתיים וחווייתיים:

הארץ!  בשמי  משפחתית  טיסה  ראשון-  פרס 
משפחתיים  בטיולים  זוכים  נוספים:  פרסים  מגוון 
בטרקטורוני שטח, זוכים בחוויה משפחתית בחדר 
לצמא"  "מרווה  לשבועון  שנתיים  במנויים  בריחה, 
זוכים בערכות משפחתיות מפנקות  ועוד עשרות 

של מוצרי מן במתנה!

אבי פקר– מנכ"ל חברת מן

קצרצרים
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בית האופנה Irene collection מקפיד לייבא שלל מידות 
שכל אחת תרגיש בנוח, מהלבוש האלגנטי עד הלבוש היום 
יומי. ומציע קולקציה צעירה עם קו אלגנטי ונקי המקפידים 

על גזרות מדויקות. לבירור הסניפים: 050-5111137

מוצרי  מותג   'MAM'
המוביל  התינוקות 
בעולם משיק: "החברים 
נשכנים   -  "MAM של 
שהוא  צעצוע  לתינוקות, 
מלטקס  עשוי  נשכן.  גם 
וקל  רך  טבעי,  )גומי( 
ביספנול  ללא  לאחיזה, 
A . מחיר ליחידה : 50 ₪ 
ניתן להשיג בכל רשתות 
ובחנויות  הפארם 
ברחבי  המתמחות 

הארץ

המקוון  הפארם  טלפארמה, 
של  חשמלית  חימום  כרית  מציע 
החורף,  ימי  לחימום   PROCARE
לשחרור השרירים ולהקלה על כאבי 
למידע:   ₪  99.90 מחיר:  וגב.  צוואר 

1-800-61-62-63

הדרמו- מותג   "BIODERMA"
לישראל  חוזר  הצרפתי  קוסמטיקה 
ומציע את מוצר הדגל - מים מיסלריים  
נתוני  ע"פ  הנמכר  הפנים,  Seלניקוי 
יוצע   - בעולם  שניות   2 בכל  היצרן 
בארץ לצרכן במחיר השקה של 49.90 

₪ בלבד ברשת סופר פארם

 PUSH את  משיק   MAYBELLINE NEW YORK
"פוש  המעניקה  מסקרה   UP ANGEL MASCARA
אפ"-הרמה במראה של ריסים מלאכותיים, תוך הארכה 
ופריסת מניפת הריסים ככנף, עם מברשת דקיקה בעלת 

מסרק מעוקל.  מחיר מיוחד לרגל ההשקה: 40 ₪

חורפיים  גוונים  שלושה  השיק  שטיין  בועז 
בטקסטורת מאט של שפתונים בקו מוצרי 'וייב' 
VIBE. הגוונים כהים ועמוקים בהתאמה לעונה 
הקרה: 03 - גוון חום הדומה  לפרלין שוקולד. 04 
- מזכיר יין מרלו בגוון בורדו עמוק ונוכח ואילו 05 
מציע גוון עמוק של ורוד נוסטלגי כהה במיוחד. 

מחיר: 89 ₪

  DESIGUAL KIDS
בשילוב  שמלה   -
נצנצים. מחיר:  349 ₪  

לתכשיטים  הבורסה  רשת 
תכשיטי  על  במבצע:40%  
על  הנחה   70% ועד  זהב 

תכשיטי היהלומים

של  לבנה  כוכבים  נעל 
סקצ'רס. מחיר: 279 ₪ 

 weshoes לרשת   candy
סתיו חורף 2018. מחיר: 150 ₪  

איפור  מוצרי  אוסף  מציגה   PUPA
מוגבלת.  במהדורה  מנצנצים 
 I'm שפתונים  לדוגמה:  מחירים 
סטיק  צלליות   ₪  PUPA- 69

עמידות - 55 ₪

משיקה  כמיפל 
אף  בי  בי   BBF את 
שמנים  תרסיס   -
המנטרל  ארומתיים 
רעים  ריחות  ולוכד 
להשיג  באסלה. 

ברשתות הפארם 

את  מרחיבה  תמרוקים  תעשיות  שיק 
סדרה  ומצרפת   'CHIC SPA' סדרת 
לטיפוח  הזנה  קרמי  שלושה  הכוללת 
וניל  ניחוחות:  בשלושה  הידיים  כפות 
פטצ'ולי, לבנדר וניחוח מסק. מחיר: 11 ₪

 KERATIN בשופרסל:  ובלעדי  חדש 
לשיער,  טיפוח  מוצרי  סדרת   -  CARE
פנינים  ואבקת  טהור  קרטין  המכילה 
הסדרה  השיער.  סיבי  והזנת  לחיזוק 
תקדים:  חסרי  השקה  במחירי  תימכר 
 ₪  19.90  – מ"ל   750 מרכך   / שמפו 
מסכה 500 מ"ל – 29.90 ₪ קרם לחות 

400 מ"ל – 24.90 ₪

סוף   SALE והשעונים מציגה:  ROYALTY רשת התכשיטים 
שנה נוצץ: עד 70% הנחה על מגוון תכשיטי יהלומים. המבצע 

עד ה – 31.12.2017 לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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חברת BRASS לאביזרי בישול ואירוח ממיטב 
המותגים בעולם, מציגה פותחן יין צבעוני מבית 

Brabantia המותג

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

לשפים  אטרקטיבית  מתנה 
מציעה  איקאה  הקטנטנים: 
סינר   - לילדים  שף  ערכת 
ב-29  שף  כובע  עם  ילדים 

₪ בלבד

חצאית  קידס,  הוניגמן 
מטאלית ורודה. מחיר: 

  ₪ 99.90

לראשונה  משיקה  פרודמדיקס 
 - חדשני  קמטים  מילוי  חומר  בארץ 
חומצה  על  המבוססת   Revanesse
מחיה  וחדישה,  טבעית  היאלורונית 
ומחזירה  קמטים  ממלאה  העור,  את 
הזמן.  עם  לעור  שאבד  הנפח  את 
ידי  על  כבטוחה   הוכחה   הסדרה 
ועדת  פרס  וזוכה  האמריקאי   FDA-ה
קמטוטים  לטשטוש  האסתטיקה 

ושקעים מתחת לעיניים

 KIWI לילדים  האופנה  מותג 
50% הנחה  במבצע סוף עונה: 
לחברי מועדון. לא כולל נעליים, 
בייסיק, פרומו ומוצרי קופה. אין 

כפל מבצעים

בנות   KEDS
סתיו חורף 2018. 
מחיר: 229.90 ₪  



 
  

האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

הבראת חורף ה‘תשע"ח
 לגמלאי בני ברק

אנו שמחים להודיעכן שבעז"ה נצא להבראת חורף 
במלון הספא המפואר לאונרדו פלזה ים המלח, 

מיום ראשון, כ' בטבת ה‘תשע“ח עד יום חמישי, כ"ד בטבת ה‘תשע“ח
(7-11/1/18), 4 לילות.

חדרי המלון אקסקלוסיביים ומשקיפים לנופו המדהים של הים.
ספא המלון כולל: בריכת מי ים המלח סגורה ומחוממת,

סאונה רטובה ויבשה, בריכות ג'קוזי, בריכת זרמים הידרו מסאז' וחדר כושר, 
אפשרות לטיפולי בריאות ופינוק בתוספת תשלום.

המחיר: 2150 ₪ ליחיד בחדר זוגי, בשלושה תשלומים.
כשרות למהדרין, כולל הכשרת המלון, 
בפיקוח הרב אליהו רוטנברג שליט"א.

הרשמה:
• במועדוני הקשישים, אצל הרכזות בשעות הפעילות.

• בעיריית בני ברק, רח' ירושלים 58, האגף לשירותיים חברתיים,
   ביחידה לטיפול בזקן, אצל הגב' שובע (ק"ק ע"י אולם דליה),

   בימים ב' ו- ד', 13:00-10:00, טל' 03-5776495.  פלאפון: 050-4190068
 

• נסיעות הלוך ושוב.
• שאטלים לחוף הנפרד הנמצא מול המלון.

• כל הרחצות במלון יתקיימו בשעות נפרדות לגברים ולנשים.
• מתנה לכל אורחינו – כניסה יומית לבריכת הגופרית.

• סדנאות הרצאות ותכניות מיוחדות.
• צוות מלווה מסור ומקצועי.

האירוח על בסיס חצי פנסיון + קפה ועוגה, וכולל:

יוזמתיתקידום יזמות נשית בקהילה

8 מפגשים שיתנו לך כלים מקצועיים למינוף העסק שלך
מיועד לנשים תושבות שכונות דרום בני ברק (שקום שכונות)
הסדנה תתקיים בשעות הבוקר במוקד הקהילתי ביריה 8 

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

מס‘ המקומות מוגבל

אם יש לך עסק קטן
שתרצי להצעיד קדימה

אם יש לך את המוטיבציה
לשפר את המצב הכלכלי שלך

אם יש לך רעיון עסקי מגובש ובר ביצוע

           עמותת "יוזמות עתיד"

               נותנת לך מענה

כל מה

שהעסק שלך צריך

הסדנה תתקיים בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ומרכז הכוון תעסוקתי

הסדנה
ללא תשלום
 (מותנה בראיון התאמה)

בנוסף: 
הלוואה בתנאים  מועדפים | ליווי עסקי ממושך | הטבות לעסק שלך | קהילה תומכת עסקית

כל מה שאת צריכה כדי להצליח
לפרטים ולהרשמה: אסתר צ. 052-7619838

מוצש"ק ויחי, י"ב בטבת  )30.12.17( 
בשעה 20:00 

מרכז פיס משואות, רח' ירושלים 1 בני ברק

האירוע המרכזי שכולם חיכו לו במוצש"ק הקרוב!

במעמד מורנו ורבנו הגאון הגדול

רבי שמעון בעדני שליט"א

חבר מועצת חכמי התורה

 הרב

 אריה דרעי
הי"ו 

שר הפנים הפריפריה, הנגב והגליל

מר

עוזי דיין
 

יו"ר מפעל הפיס 

וחברי הנהלת העיר

הרב

חנוך זייברט
הי"ו 

ראש העיר
 הרב

אברהם רובינשטיין
הי"ו 

מ"מ ראש העיר

הרב

אליהו דדון
הי"ו 

סגן ראש העיר

את הערב ינעימו הזמרים

משה לוק ותזמורתו 
 מוטי שטיינמץ 
תזמורתו של רובי בנט
הנחיה וקטעי שירה: אלעד כהן

₪ 10
מכירה מוקדמת 

במחלקת תרבות
ובלשכת סגן ראש העיר

הרב דדון

מחלקת
תרבות

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות
דירות להשכרה

עם הגידול המבורך במספר התלמידות

הנרשמות בגני הילדים העירוניים

לקראת שנת-הלימודים הבאה,

דרושות דירות עם חצרות,

באיזור קהילות יעקב, שיכון ו‘,

ואזור רמב"ם - שבטי ישראל ומערב העיר,

לצורך הפעלת גנים בהן.

לפרטים, נא לפנות בטל‘:

03-5776453 | 03-5776363

.03-5776373



 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(_____________________________________________
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 1,000,000

ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

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)52-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

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(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בבן אליעזר, 4 חד', 

משופצת מאוד, 1,240,000. 
_____________________________________________)52-52(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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,520,000 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 

 באזור פינוי בינוי, 4 חד' + 
מרפסת ענקיתאפשר לחלק 

ל- 2 יחידות + אופציה לבניית 
יחידה נוספת, תיווך יעקב

054-4901948)52-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 בבלעדיות! הוילה 
היפה והמושקעת ביותר 

עם נוף פסטורלי+ 2 יח"ד 
מושכרות, בנוי על מגרש 
600 מ', רק 5,200,000 
ש"ח גמיש. )בב"ב היה 

עולה 9 מליון. "אלעד 
נכסים" 03-9088872 
_____________________________________________)52-52(רפאל 052-8939050

 מציאה! בבלעדיות! 
ברש"י דופלקס 5 חד' 

+ מדרגות חיצוניות 
לבניית יחידה נוספת, רק 
1,880,000 ש"ח. "אלעד 
נכסים" 03-9088872 שני 

050-3756925)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בשמעון 
הצדיק דירת דופלקס 5 חד' 

2,000,000 ש"ח גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן 

052-3251213)52-52(_____________________________________________

דופלקסים

 באזור המאירי דירת 4 חד' 
רק 1,580,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן 
052-3251213)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' מרווחת, בנין 

קטן, אופ' להרחבה.
054-9422194)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד' מרווחת 

ומושקעת, 1,320,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(גמיש. 052-5752500

 ברחוב רש"י דירת 3 חדרים 
משופצת ממוזגת מרפסת 

_____________________________________________)52-52(מעלית לל"ת. 054-3455437

 בבעלי התוספות דירת 
3 חדרים משופצת, מזגנים, 

חדשים מטבח חדש מרפסת 
_____________________________________________)52-01(ונוף. לל"ת 054-3455437

 מציאה! בבלעדיות! 
בניסים גאון המבוקש, 3 

חד'+ גג בטאבו לבניה רק 
1,400,000 ש"ח. "אלעד 

נכסים" 03-9088872 
_____________________________________________)52-52(זהבה 050-2838399

 בעליון דירת 3 חד' גג 
בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 052-3251213

 באלקנה, זכות ל- 5 חד' 
מ.ש שמש 29 מ"ר 2 חניות. 
איכלוס 24 חודש, 750,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. 052-3524841

אלקנה

 דירה מחולקת מושכרת 
4400 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת מושכרת 
4200 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת קומה 1 
ב- 4,000 ש"ח במחיר מציאה! 

_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

באר שבע

 מבחר דירות מעולות 
להשקעה והשבחה עתידית 

במחירים שפויים. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים 100 
מטר מעולה לחלוקה במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירת 4 חדרים 90 מטר 
מעולה להשקעה וחלוקה 

במחיר מציאה! 
_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

4-4.5 חדרים

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

 W תנורים וכיורים כפולים
_____________________________________________)52-52(נדל"ן 054-4502728

 בבלעדיות במגדל המים- 
קרוב לקריה החרדית, 3 חד' 

97 מ"ר+ מרפסת במחיר 
מציאה. W נדל"ן 

054-4502728)52-52(_____________________________________________

 במרכז מתחרד בבנין דו 
קומתי 3 חד' ק"ב, אופציה 
מיידית ל- 2 חד' פינוי בינוי, 

1,020,000 ש"ח. אדר נכסים 
052-4834706)52-52(_____________________________________________

 בגפן מתחרד 3 חד' ק"א, 
כ- 80 מ"ר, מסודרת שמורה 

ומרווחת, כלולה בתוכנית 
פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 במעפילים מתחרד 3 חד' 
מסודרת, אופציה ל- 2 חד' 

פינוי בינוי 920,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 בהרצל, מתחרד 3 חד' 
ק"ב, אופציה מיידית ל- 2 חד' 
מושכרת, 935,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 בבר אילן מתחרד 3 חד' 
ק"א+ מרפסת גדולה, מזגנים, 
ש.כ. חדר שרות, מסודרת. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

3-3.5 חדרים

 כ- 70 מ"ר ברש"י 
מחולקת לדירה ועסק, תשואה 

יפה עם אופציה.
_____________________________________________)52-1/18ל(050-5305219

 התחלנו לבנות 
בז'בוטינסקי דירות 3/4 ח' 
החל מ- 1,340,000 ש"ח+ 
פנטהאוז. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

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

מחסן+ מרפסת שמש+ 
3 שירותים+ 2 אמבטיות 

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

האדמו"ר מגור 3 חד' 
חדשה+ מעלית+ סוכה+ 

מרפסת שמש. "אלוני 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 052-7610603 

 בניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 240 
מ' מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בר' טרפון 130 
מ"ר מחולקת משופצת 3 

כ"א, 2,100,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קו' ב' 
ואחרונה+ אופציה 1,650,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

 בלעדי! חדש! בהר 
שלום בית פרטי כ- 400 

מ"ר 4 מפלסים, נוף 
מדהים, מיקום מיוחד+ 

חניה, מיידי, 5,900,000 
ש"ח. גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בנורדאו דופלקס 5.5 חד' 
קומה ג, ד, מעלית, חניה, 3 

כ"א, גג בטון, 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ל(לל"ת 054-8455015

 בבלעדיות בקובלסקי 
11 דופלקס 4 חדרים, גדולה 
במיוחד+ מרפסות, קומה 4, 

חזית, משופצת 116 מ"ר. דוד 
_____________________________________________)52-52(גרוס רימקס 072-3263850

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

משופצת כחדשה, ניתן 
להפריד ליחידה, 2,100,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

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

חזית, מצב מצוין. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

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

משופצת ניתנת לחלוקה, 
2,430,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121

)52-52(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי דופלקס 
מושקע, 5, ענקית, יפהפיה, 

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

נכסים" 03-5791514
)52-52(_____________________________________________

 באחיה השילוני דירת 
גג 150 מ"ר, 3 חד' 75 

מ"ר+ 2 למעלה וגג ענק, 
ק"ב ואחרונה, משופצת, 
מיידית, 2,350,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בגוטמכר אזור 
הווילות דירת גג )דופלקס( 

בבנין בוטיק, 280 מ"ר, 
גג ענק, ק"ג+ מעלית, 

חזית, 3 כ"א, ברמה 
גבוהה, 4,900,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! בפדרמן 
פנטהאוז 5 חד' חדשה 

מפרט גבוה כניסה מיידית 
קומה 6. "בפרויקט גני 

הזית" לל"ת )חב' אדירים( 
מנהל מכירות

052-7411717)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבנין חדש 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
פנטהאוז מפואר 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 במימון פנטהאוז 170 
מ"ר, מחולקת 80/80 

מושקעת מאד, 2 סוכות 
ממ"ד 2 מטבחים. 'אפיקי 

נדל"ן בועז' 
052-3500040)52-52(_____________________________________________

 בבמברגר, דירת גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6 

חד' )כולל יח"ד(, כניסה 
פרטית+ חצר 100 מ"ר. 

"מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)52-52(_____________________________________________

 בבנין חדש פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון דב 200 

מ'. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 פנטהאוז לכניסה 
מיידית אהרונוביץ- לוי יצחק 

)מברדיצוב( נוף נפלא 4 חד'+ 
גג, עליון )פוטנציאל ליח'( 
במחיר מפתיע. בלעדיות 

_____________________________________________)52-52(לתיווך המרכז 053-313-60-60

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה! 5 חד', שני 

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

"אביחי- מתווכים" 
03-5701010 )52-52(_____________________________________________

 מציאה!!! באזור 
ישעיהו 5 חדרים כ- 115 

מ"ר מטופחת, קומה 
ראשונה חזית+ חניה 

בבנין ייחודי רק ב- 
2,070,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)52-52(נכסים 050-4177750

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

דירה יחידה בקומה, מעלית 
וחניה. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)52-52(רימקס 054-2171235

 מציאה בהמכבים 110 
מ"ר 5 חד' משופצת+ 

סוכה, ק"ד, 1,500,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)52-52(_____________________________________________

 מציאה! מחולקת! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

"אביחי- מתווכים"
03-5701010)52-52(_____________________________________________

 באברבנאל 6 חד' 
145 מ"ר משופצת חצר, 

2,100,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בגני גד 5 חד' כ- 120 מ"ר 
קומה ג', מפוארת 2,190,000 

ש"ח גמיש. נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

■ 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 חד' ברח' ירושלים 
פינת יגאל, קרקע, עם 

חצר של 40 מ"ר, שיפוץ 
כחדש. מפתח בתווך 
_____________________________________________)52-01(אשכנזי 03-5791770

 בבלעדיות! בוילקומירר 
4 חדרים קומה 1 2,120,000 

ש"ח. "שדכן- הנדל"ן"
053-3107379)52-52(_____________________________________________

 "שדכן- הנדל"ן" 
בבלעדיות! בוילקומירר 

בבלעדיות! בוילקומירר 4 
חדרים קומה 1, נאתר לכם 
בעז"ה מגוון דירות גדולות 

_____________________________________________)52-52(ברחבי העיר. 053-3107379

 בשלש השעות 4.5 חד' 
ק"ב מעלית, ענקית ומפוארת, 

סוכה+ מרפסת שמש+ 
מחסן+ חניה, מציאה! חדשה. 

רק 1,790,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-7684074

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 
2,200,000 ש"ח. תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בשמעיה/ הלוחמים 
בבני חדשה, 4 חד'+ אופציה 
ליחידה החל מ- 1,800,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' מיידית+ 
חניה+ מחסן, 2,300,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בחנה סנש 4 חד' 
מפוארת+ 2 יחידות, 

3,500,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי 4 חד' משופצת 
חזית, 2,180,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 לזריזים!!! 
בבלעדיות!!! באזור 

הראשונים!!! 4 חד'+ 
מעלית+ אפשרות חניה+ 

סוכה+ יחידת הורים! 
בבנין חדיש! 1,690,000 

ש"ח. "אלוני נכסים" 
 052-7610603)52-52(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל בלעדי 4 
ח'+ חדר סוכה+ מרפסת 

שמש, 103 מ' ק"ב, 
כולל חניה רשום בטאבו 

1,720,000 ש"ח. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)52-52(_____________________________________________

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

קומה א' טאבו משותף 
1,490,000 ש"ח. מזומן אופ' 

לתשלומים. נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחיי טייב 4 חד' כ- 100 
מ"ר קומה ג'+ מעלית+ חניה, 
1,800,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

גמיש, 1,870,000 ש"ח. נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 בברטנורא 4.5 חד' 104 
מ"ר+ מרפסת סוכה קומה 

נוחה, ללא, משופצת מהיסוד, 
גמיש, 2,150,000 ש"ח. נדל"ן 

הקריה 050-3000121
052-7673622)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשיכון ג' 4 
חדרים קומת כניסה, שמורה 

ומסודרת. לפרטים "תיווך 
_____________________________________________)52-52(אריה" 0533-172-172

 בהרצוג 4 חד' חדשה 
ומפוארת, 3 כ"א+ חניה, 

2,300,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בצייטלין 4 חד' מושקעת, 
חזית, 2,000,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשלמה בן 
יוסף השקט, 4 חד', גדולה, 
ק"ב, 3 כ"א, מעלית, חניה, 

בנין, חרדי, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה, בעמק יזרעאל, 
4 חד', ק"א, מעלית, סוכה, 

ממ"ד וחניה+ אופציות, 
1,580,000 ש"ח. תיווך

054-2345633)52-52(_____________________________________________

 בשאול חדד בנין חדש 4 
חד'+ סוכה, ממ"ד במרפסת, 
חזית, 1,700,000 ש"ח. תיווך 

054-2345633)52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 
3 כיווני אויר! רק 6 

דיירים!+ א. הרחבה 
בצד+ בגג. "מקסימום 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן" 052-2452820

 בלעדי 4 ח' חזית, 
מושקעת+ מעלית+ חניה, 

באזור חיד"א 1,980,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק מרכזי, 
ק"ג+ מעלית, יפיפיה, בנין 

חדיש+ מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש מאד. 

_____________________________________________)52-3/18ל(054-8410041

 בשיכון ה' 4 חד'+ 
יחידת דיור גדולה+ חצר 

משופצות ומושכרות, 
2,500,000 ש"ח. )4 חד' 
לבד ב- 1,500,000( "יאיר 

_____________________________________________)52-52/18(נדל"ן" 052-7633978

 בחת"ם סופר 4.5 
חדרים ענקית כ- 115 

מ"ר מטופחת מאד 
ומיוחדת קומה ראשונה 

חזית+ מעלית וחניה 
מקורה, ב- 2,200,000 

ש"ח. להב נכסים 
050-4177750)52-52(_____________________________________________



ט’ - י”א בטבת תשע”ח  227/12-29/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

 מציאה גדולה בז'בוטינסקי 
)חרדי( קומה שלישית 4 חדרים 

נקיה ושמורה, רק 715,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי 

08-9931163 052-5253470)52-52(_____________________________________________

 דירה מהממת להשקעה 
4 חדרים קומה ראשונה 92 

מ"ר+ מרפסת בחדר הורים+ 
מזגן מיני מרכזי, מושקעת 

מאד, רק 780,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(ארץ הצבי 052-5253470

 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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

נתיבות

מודיעין עילית

 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

 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

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(_____________________________________________

 4 בשטמפפר, מחולקת, 
חדרים גדולים, במרכז העיר, 

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

 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(_____________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

 "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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירות אחרונות בתחילת 
בניה בפ"כ דב גרונר 4 חדרים 

אפשרות לחלוקה )כמו"כ 
פנטהאוז ודירת נכה( בלעדיות 
_____________________________________________)52-52(לתיווך המרכז 053-313-60-60

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

לבניה על הגג. נטלי סולו 
רוזנברג רימקס 054-2171235

)52-52(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 ח'+
 י. הורים+ 2, סוכות, ק"א, 3 
כ"א, 1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
053-3128884 )52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי 4 חד' 93 מ"ר 
ק"ק, 1,750,000 ש"ח. *באזור 

העיריה 4 חד' 98 מ"ר, ק"א, 
משופצת כחדשה, חזית+ 

חניה, 3 כ"א, 1,920,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 באבני נזר 4.5 חד' 110 
מ"ר ק"ב+ מעלית+ חניה, 

חזית, 3 כ"א. א. פנחסי
03-5799308)52-52(_____________________________________________

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

3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

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

משופצת, סוכה גדולה, 
משופצת כחדשה, 1,850,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה 
בז'בוטינסקי )צד של ב"ב( 
קרוב לרב שך 3.5 חדרים, 

75 מ"ר, ק"ג, סוכה, 
משופצת מהיסוד, בנין 
חרדי 1,360,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חדרים 
במצב מצוין, ק"ד 

)ללא( גג בטון+ אופ' 
בצד ובגג )+חתימות 

שכנים( 1,330,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
ביגאל אלון 3 חדרים 

70 מ"ר מסודרת+ אופ' 
70 מ"ר מעטפת בנויה 

מוכנה להרחבה מיידית, 
אפשרות לחלוקה, 

ק"ב, 1,520,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח! 3.5 
חדרים שמורה 87 מ"ר, 

חזית, ק"ב+ אופציה 
לסוכה 1,400,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בדוב הוז בלעדי 3 חד' 
75 מ"ר, ק"א, חזית, 
מרכזי, מיידי. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
054-8481204)52-52(_____________________________________________

 בפ"כ להפוך ל- 3.5 
חד' או לחלוקה 72 מ' 

ק"א+ מפתחות רק 
1,250,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 3.5 חד' קומה א' 3 כ"א 
כ- 80 מ"ר, 1,470,000 ש"ח 

גמיש. נדל"ן הקריה
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחנקין 3 חד' קומה א' 
כ- 70 מ"ר משופצת מהיסוד, 
1,520,000 ש"ח גמיש. נדל"ן 

הקריה 050-3000121
052-7673622)52-52(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד' חדשה, 
חזיתית, מעלית+ חניה 

1,700,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חד', 
משופצת+אישורי בניה בגג, 

1,850,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

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

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

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 60 
מ"ר+ אופציה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 באלישע- נחום 3 
חד' 75 מ'+ 2 חד' וגג, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,300,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)52-52/18(נדל"ן" 052-7633978

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

חזית+ סוכה+ מ. שמש. 
"מקסימום נדל"ן" 

054-4340843)52-52(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר+ מ. סוכה 13 מ"ר, 
קומה ב' חזית, משופצת 

ויפיפיה. "מקסימום 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן" 054-4340843

 באברבנאל 3.5 
חדרים+ סוכה, קומה ב', 

60 מ"ר- יפיפיה, מציאה! 
"מקסימום נדל"ן" 

052-2452820)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות החלוצים 17 
דירת 3 חדרים קומת קרקע 

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

072-3263850)52-52(_____________________________________________

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

קומה 2 כ- 60 מ"ר עורפית. 
דוד גרוס רי/מקס 

072-3263850)52-52(_____________________________________________

 בלעדי קובלסקי 3 
חד'+ סוכה, מעלית 
וחניה+ היתרי בניה 

ומעטפת. "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(בועז" 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי 3 
חד' 65 מ"ר חתימות 

שכנים לבניה בגג, 
1,330,000 ש"ח. "אפיקי 

נדל"ן בועז" 
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 באזור פרמישלאן 4 
חד'+ סוכה ומ. שמש, 

מעלית וחניה כ- 100 מ"ר 
1,700,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 באזור יהושע/ טרפון, 3, 
ענקית, 93 מ"ר שמורה, ק"א, 
חזית, 1,950,000 ש"ח מיידי. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

052-7635635)52-52(_____________________________________________

 באזור רבינא 3 ח' גדולים+ 
מרפסות, ק"ג, חזית, 3 כ"א+ 
א. למעלית, 1,650,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 באזור סירקין 3 ח' 67 מ"ר 
ק"א, חזית, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3128884 )52-52(_____________________________________________

 בפ. כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה 3 יפה+ מ. 
שמש, 1,330,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884)52-52(_____________________________________________

 מציאה. באברבנאל 3 
חדרים, מעלית+ היתר 

מאושר לעוד 70 מ', 
1,550,000 ש"ח. בלעדי 

למתחם הנדל"ן 
050-4000640)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו 3.5 
חד', 62 מ"ר, ק"א+ סוכה 10 
מ"ר, שרותים כפולים, אופציה 

1,320,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 055-6789653

 בלעדי 3 ח' ברב שך 
קומה א' 3 כ"א+ אופציה 

לסוכה, משופצת, בנין 
מטופח, 1,500,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בברוט קומה 
ב' מושקעת חזית, בנין 

אברכים. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 באזור הרב שך 3 חד' 
70 מ"ר+ סוכה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 
1,520,000 ש"ח. *ברב קוק, 3 

חד' 70 מ"ר, ק"ב, משופצת, 
חזית, 1,590,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

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

2,200,000 ש"ח. *באזור 
העיריה 3 חד', 74 מ"ר ק"ב, 

משופצת, 1,580,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בתחילת בניה 3 
חד' 4 חד' 4.5 חד' 4 + גינה 
5 + גינה מפרט עשיר קבלן 
_____________________________________________)52-52(אמין. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בחברון 3 חד' 60 
מ"ר ק"א+ אופציה 20 מ"ר 

במצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד' 65 
מ"ר+ אופציה הרחבה, 
40 מ"ר. 'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(בועז' 052-3500040

 בלעדי 3.5 חד' 
בפ"כ, מושקעת. *2.5 ח' 

בז'בוטינסקי 1,190,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות! רח' מוהליבר 
פינת פנקס, 2.5 חד' כ- 60 

מ"ר עם אופציות, קומה 
2 חזית. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)52-52(רימקס 054-2171235

 לא יאומן! 
בז'בוטינסקי, 2 חד' 60 

מ"ר, מחולקת לשתי 
יחידות מושכרות! רק 

1,170,000 ש"ח הקודם 
זוכה! "אביחי- מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 תיווך דירת 2.5 חדרים+ 
חצי קומה ב' באזור מנחם 

בגין, גדולה כ- 70 מ"ר, זקוקה 
לשיפוץ אופציה להרחבה, 

1.4 מליון גמיש. 03-5444815 
054-7477054)52-52(_____________________________________________

 בחלוצים 2.5 חד' 64 מ"ר 
קומה ב' ואחרונה, מתוחזקת, 
1,320,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא )פנימי( 2 + 
חצי, שמורה+ אישורים לבניה 
בגג. בבלעדיות "תיווך אריה" 

0533-172-172)52-52(_____________________________________________

 בירושלים 2.5 חד'+ אופ' 
גדולה 1,550,000 ש"ח גמיש. 

תיווך יישוב הארץ -03
052-7168090 8007000)52-52(_____________________________________________

 ברמב"ם 5.5 חד' ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית+ חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס משה 

_____________________________________________)52-52(דסקל 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד' כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

ממ"ש. "רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

גבעת שמואל

 ברימון קו' 12 4 חד' 
ענקית, 118 מ"ר+ נוף. "רי/

מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 ישמח משה 3.5 חד' 
120 מ"' ק"ד ללא, 1,530,000 

ש"ח. רחלה 052-3506176 
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

גני תקוה

 דירת 3 חדרים רחוב 
העצמאות במחיר מציאה 

_____________________________________________)52-52/18(דימונה. משה 054-3255667 

 דירת 3 חדרים קומה 3, 
מושכרת ב- 1,300 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה. משה 054-3255667 

 דירת 2 חדרים קומה 
1 מושכרת ב- 1,400 ש"ח 

במחיר מציאה. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

דימונה

 למכירה מצוין להשקעה 
פנטהאוז 180 מטר+ 

מרפסות, ניתן לחלק ל- 2 
דירות, 750,000 ש"ח. המרכז 

הישראלי לנדל"ן 
IRC 050-244-244-6)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות צמוד לצאנז 
שלב ג' ק"א 82 מ"ר 560,000 

ש"ח. ידידיה לוינגר 
0527-166-160)52-52(_____________________________________________

 למכירה בשופטים דירת 
5 חדרים 125 מטר משופצת, 

קומה 3 ללא מעלית, 640,000 
ש"ח גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

+5 חדרים

 למכירה בלב קרית שמואל 
דירת 4 חדרים 120 מטר 

מרווחת מאד, קומה 4 ללא 
מעלית, פוטנציאל מעולה, 
680,000 ש"ח גמיש מאד 
לרציניים. המרכז הישראלי 

IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

 צמוד לצאנז דירת נוף 
)ש(- פנורמי לכינרת- והארבל 
מבודדת, 4.5 חד' 100 מ"ר, 
850,000 ש"ח. ידידיה לוינגר 

0527-166-160)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 למכירה בבר כוכבא 
באזור מתפתח מאד דירת 
3 חד' 75 מטר, משופצת 

מהיסוד, קומה 3, 560,000 
ש"ח גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

 למכירה בברנד דירת 
3.5 חדרים קומה ראשונה, 

מסודרת, מושכרת ב- 2,000 
ש"ח גמיש. 530,000 ש"ח. 

המרכז הישראלי לנדל"ן 
IRC 050-244-244-6)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ד' במתחרדים 3 
חד' ק"ב, משופץ- מהיסוד, 

סוכה, בנין מתחרד 515,000 
ש"ח. ידידיה לוינגר 

0527-166-160)52-52(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 ברמות ג': קוטג' 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-571-3375

וילות ובתים

 4 חדרים בגבעה 
הצרפתית המתחרדת רק 

1,620,000 ש"ח. תיווך רומן 
_____________________________________________)52-52/18(מס 052-6566361

 ברמות ג': 4 משופץ
 )104 מ"ר נטו( + מחסן, 
מרפסת נוף לסוכה, גישה 

נוחה, 2,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד'+ חלל+ מרפסת סוכה, 
ק"ב, מעלית, נוף, 1,850,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים: 
02-571-3375)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה בקהילה קומה 
רביעית 52 מ"ר הכל חדש 

דירה מהממת ניתנת להשכרה 
ב- 1800 ש"ח רק 585,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי -052

08-9931163 5253470)52-52(_____________________________________________

 אלפסי מול בית חב"ד 
קומה שניה, 75 מ"ר מושקעת 
מאד, רק 690,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 דירה חדשה במערב העיר 
קרוב לרכבת, קומה ראשונה, 

5 חדרים, מהממת, 130 
מ"ר+ מרפסת 10 מ"ר במחיר 
מציאה, רק 1,190,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

 השקעה מעולה 
מציאה גדולה, מיקום 

מעולה, קומה ראשונה, 
3 חדרים יפהפיה רק 

680,000 ש"ח מושכרת 
כבר שנים לאותו שוכר. 

תיווך ארץ הצבי
052-5253470
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 להשקעה ברב צבאן 
קומה 3 עם מעלית 3 חדרים+ 

מרפסת, מושכרת ב- 2,100 
ש"ח, רק 715,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 מציאה גדולה רחוב אלפסי 
במתחרד קומה שניה 3 חדרים 

54 מ"ר רק 580,000 ש"ח 
)זקוקה לשיפוץ קל(. תיווך 
ארץ הצבי 052-5253470 

08-9931163)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות! במרכז 
החרדי המבוקש כ- 80 מ"ר 

מושכרת ב- 5,000 ש"ח מחיר 
1,300,000 ש"ח בלבד! "בית 

_____________________________________________)52-52(ישראל" 054-8070-418

 מעולה להשקעה דירת 
שותפים חוקית משופצת, 

תשואה גבוהה במיוחד, 
1,330,000 ש"ח. תיווך יוחנן 

050-4104044)52-52(_____________________________________________

 באזור בת גנים בית פרטי 
290 מ' בנוי על המגרש של 
300 מ'+ מרתף. לרציניים 
_____________________________________________)52-52(בלבד 052-2948691 נטלי

 רח' אביאל  5 חדרים 
156מ"ר!!! יחידת הורים, 

מעלית שבת, בבניין חדר כושר 
ועולם ארועים ג'ניה אמא 

_____________________________________________)52-52(נכסים 0542390027

+5 חדרים

 בחיים כהן היוקרתי
 4 ח'+ מעלית+ חניה מקורה! 

בהזדמנות 1,525,000 ש"ח. 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 בפתח תקוה כפר 
גנים ג' לזריזים 4 וחצי 

חדרים מקסימה הזדמנות 
בלתי חוזרת, 1,890,000 
ש"ח. mbm נדל"ן -050

5483322)52-52(_____________________________________________

 נחלת צבי 4 חד' ק"א 
100 מ"ר, מעלית וחניה, מיידי, 

1,490,000 ש"ח
 רחלה 052-3506176
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

 בהס 4 חד' ק"ב מהקרקע 
עורפית, משופצת מהיסוד, 

1,290,000 ש"ח.
רחלה 052-3506176
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

 בית דו משפחתי בעמישב 
4 חד' על רבע דונם מושכר 

_____________________________________________)52-52(לגן. fox 050-6925400 נדל"ן

 בעמישב, דירת 4 חד' 
משופצת ומטופחת, שווה. 

_____________________________________________)fox 050-6925400)52-52 נדל"ן

 בהסתדרות/ מונטיפיורי 
3 ח' מסודרת ויפה, ק"ג 

)פוטנציאל עתידי( בהזדמנות, 
1,255,000 ש"ח.

050-4811122)52-52(_____________________________________________

 בהסתדרות/ הרצל 
מחולקת ל- 3 יח' הכנסה 

7,600 ש"ח- רק -1,300,000 
_____________________________________________)52-52(משופצת!! 050-4811122

 עמישב, רח צלח שלום, 3 
חד, ממ"ד יחידת הורים

מרפסת שמש מעלית ג'ניה 
_____________________________________________)52-52(אמא נכסים 0542390027

 בכפר אברהם, רח 
צרלסון, 3 חדרים נעימה 

ומשופצת, קומה 2 ללא ג'ניה 
_____________________________________________)52-52(אמא נכסים 0542390027

 פתח תקוה כפר 
גנים מציאה! מעולה 

להשקעה, 3.5 חדרים 3 
כיווני אויר, 1,440,000 

ש"ח. mbm נדל"ן 
050-5483322)52-52(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת 3 חד' 
משופצת קומפלט, כניסה 

מיידית. 050-6925400 
_____________________________________________)fox)52-52 נדל"ן
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תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 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

 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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור וכיריים "בילד 

_____________________________________________)51-52ח(אין", 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה 2 מזרונים, גודל 

_____________________________________________)51-52ח(80X80, טל': 053-3155532

 דרוש פקס "פנסוניק" לא 
תקין, לחלקי חילוף, 

_____________________________________________)51-52ח(03-5700672

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-7911973

 דרושה תרומה למייבש 
כביסה עבור משפחה ברוכת 

ילדים במצוקה כלכלית! 
_____________________________________________)51-52ח(050-4188923

 מקרר במצב מצוין, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4110225

 שולחן גהוץ "כתר" כמו 
חדש ומגהץ אדים, 90 ש"ח כל 

_____________________________________________)51-52ח(אחד, 052-5737813

 בהזדמנות, חיישני רוורס 
לאוטו, בצבע לבן, חדש 

באריזה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-3444565

 2 נברשות יפות כחדשות, 
100 ש"ח, כל אחת, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7658888

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)51-52ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)51-52ח(054-8435872

 דיסק מן כחדש, 150 
ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)51-52ח(02-6522251

 כיריים גז 4 להבות, 
גולדליין חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7653548

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

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4128920

 מקרר סמסונג 500 ליטר 
במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7407070

 נגן 16GB, סנדיסק 
clip voice הקלטה, חדש 

באריזה!!! כולל מטען ללא 
רדיו ובלוטוס, ב"ב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מכונת גילוח חדשה 
באריזה מבית פיליפס, דגם 

PT740, ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 ,A 4000 מצלמה של קנון 
צבע כחול X8, מצב מעולה! 

16 מגה פיקסל, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 טוסטר אובן 35 ליטר 
)גדול(, במצב חדש )שחור( - 

500 ש"ח, בערב: 
_____________________________________________)51-52ח(050-9340317

 מכשיר DVD חדש 
משוכלל, תוצרת פיוניר עם 
חיבורים למכשירים נוספים, 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח, 03-9307308

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים מצויןח, 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר, 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 מערכת רמקולים 
למחשב או לפאלפון לשמיעת 
מוזיקה צליל מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(טל': 050-2897977

 תנור חימום כמו מאוורר 
מסתובב ימינה ושמאלה 1200 

וואט כחדש, 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 פלטת שבת גדולה חדשה 
באריזה, אלקטרו חנן, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7183620

 מצלמת אקסטרים 
חדשה באריזה חברת 

ROYAL, ב- 430 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(054-8488715

 שואב אבק, איי רובוט 
כמו חדש, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מקרר אמקור דגם ישן, 
עובד מצוין, 350 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)51-52ח(גמיש, 054-8517870

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 מכונת תפירה מרדיקס 
שמורה, חשמלית, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
לגמרי, 120 ש"ח בלבד )כשר 

_____________________________________________)50-51ח(לפסח(, 050-3329999

 סטפר - מכשיר ספורט 
חדש ממש במחיר מציאה, 

200 ש"ח בב"ש, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8445650

 מחשב PC פנטיום 4 
משודרת WIN7, ב- 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, 050-4154203

 טוסטר אובן קנווד, חדש 
+ תעודת אחריות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

 2 נברשות יפות כחדשות 
כל אחת 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מזגן מפוצל 2.5 כס' 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
12V במצב מצוין, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 MX320 פקס של קנון 
+ דיו צבעוני, מצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 02-5713361

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

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

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8412903

 מחשב + מסך + מקלדת 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

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

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7396092

 מסחטת פירות קשים 
במצב חדש, 80 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

 ספרייה לתלמיד כוללת 
שידת מגירות כוללת כוורת 
של 4, עמוקה, מצב מצוין, 

כחדשה, 500 ש"ח, צבע עץ, 
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 ספה 3 מושבים, עץ מלא, 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח, 050-4110225

 שולחן עץ בוק + 4 
כסאות עם ריפוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4110225

 כסא מרופד, נוח, גלגלים, 
משענות, כוונונים, צרעה, 

_____________________________________________)51-52ח(מצוין, 150 ש"ח, 03-6182911

 ארון 4 דלתות, צבע חום, 
בני-ברק, 380 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות, צבע לבן, 
חזק ויציב, 260 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(סנדוויץ, 052-5737813

 מציאה בבת ים, ארון חדש 
3 דלתות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7658888

 מדפים "כתר" שחור, 140 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 3 
מושבים, רק 380 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70*70, רגל אמצעית, 120 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 190 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-5737813

 למסירה ספת דמוי עור, 
צבע חום כהה, תלת מושבי 

_____________________________________________)51-52ח(2.30 מטר, 0544-620206  שולחן וכסאות חדשים, 
אפשרות לכסאות בלבד, סלון 

2+3 שחור מעור איטלקי, 
052-4227714)51-51(_____________________________________________

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי, מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 דרושה עגלת בוגבו בי 5 
_____________________________________________)52-01ח(לקניה. 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)52-01ח(תורה. 052-7396092

 למכירה רדיאטור 12 
צלעות גולד ליין בב"ב 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-7127261

 למכירה טוסטר אובן 
35 ליטר )גדול( במצב חדש 
)שחור( 500 ש"ח+ רדיאטור 

במצב מצוין, 300 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)52-01ח(בערב 050-9340317

 בהזדמנות מקרר אמקור 
במצב טוב 450 ליטר, צבע 

_____________________________________________)52-01ח(לבן, 500 ש"ח. 03-9307308

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה + מסך 17" דק+ 

מדפסת 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2421622

 מחשב נייח XP מצוין 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח. 052-2421622

 וידאו עם  5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
wol1270 ב- 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

חוט במחיר יבואן 280 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 כירה חשמלית לסיר 1 
חדש באריזה )כשר( 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בפ"ת 052-8380655

 מחשב + עכבר+ מקלדת 
+ רמקולים במצב חדש, 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-8401909

 מקרר 450 ליטר 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8428037

 אורגן ימהה EL-7 במצב 
טוב, 450 ש"ח בב"ב.

_____________________________________________)52-01ח(052-7650091

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

zm- שלט חדש דגם 
9067n מתאים למזגנים 
תדיראן/ טורנדו 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז )בילדאין( רוזינס 
4 להבות כחדשות, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

 נוסטיק חדש דור 4 לבן 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 054-8426180

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4 ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 מחשב נייח בהזדמנות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 מייבש כביסה במצב 
טוב בירושלים 300 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7698767

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( עם שלט 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בפ"ת. 054-7561146

 מחשב נייד WIN10 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 054-7561146

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין 370 ש"ח מסך 
_____________________________________________)52-01ח(דק, 100 ש"ח. 053-3346080

 pc "22 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 120 ש"ח. 050-4119140

 למכירה 2 סטנדים 
לרמקול מוגבר 300 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+ שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה, משולב 

פקס, צילון מסמכים, ועוד. 
מסך גדול מגע 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 2 נברשות פלורוסנט 
יפות כחדשות 100 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7658888

 דיסקמן כחדש 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(02-6522251 052-3805386

 למכירה רדיו דיסק לרכב 
jvc ללא כניסת usb ב- 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7161030

 מקרר תדיראן גאלקסי 
_____________________________________________)52-01ח(למסירה. 050-5296356

 נגן mp3 חדש באריזה עם 
בלוטוס, הקלטה, מד צעדים 

ועוד... 120 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(054-8483141 בשעות הערב

 מגהץ קיטור מורפיריצארד 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 מקרר מיני 50 ליטר + 
 55X55X60 תא הקפאה, גודל
ס"מ כחדש 399 ש"ח. *מחשב 

שולחני אינטל מהיר לשימוש 
משרדי וורד אקסל 299 ש"ח. 

מסך דק 17 אינץ' + עכבר 
ומקלדת 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-7845712

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7154426

 צ'יפסר 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7154426

 טוסטר אובן 26 ליטר 
 1503T דגם DAVO חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 500 ש"ח. 052-4831449

 מקרן איכותי רק 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8470594

 למכירה פקס מכונת 
צילו משולב 90 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
לרכב, איכותי 140 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 טוסטר אובן של פילוט 
כחדש 130 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)52-01ח(052-8571371

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כ"ס במצב מצוין 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח, 052-7396092

 למכירה הארד דיסק 3 
טרה לא היה בשימוש כלל 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 052-7161030

 מעבד מזון 
CHROMEX סגור באריזה, 

240 ש"ח. הקודם זוכה!
_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 HEMILTON מצנם 
סגור באריזה, לא היה בשמוש 
_____________________________________________)52-01ח(בכלל, 35 ש"ח. 052-7191512

 תנור סאוטר- נירוסטה 
במצב מעולה 2 תאים בילדאין 
_____________________________________________)52-01ח(במחיר מציאה. 0544-514210

 מחשב נייד כמו חדש 
מציאה 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8470594

 מסך דק 20 אינץ' 170 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8470594

 מציאה מחשב נייד שמור 
ותקין כחדש רק 499 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 שטיח 2X3 מ', כחול. 
_____________________________________________)52-01ח(בערב 058-4458397

 מעמד פינתי מעץ, על 
רגל, 2 מדפים, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בערב 058-4458397

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בערב 050-6370452

 שולחן וינטג' משפחתי חום 
מעץ מלא, נפתח, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-6370452

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגולים כחדש, 230 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4119140

 למסירה שידה 5 מגירות 
מצויינת, 98/83 ס"מ. -050

_____________________________________________)52-01ח(4148831

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-5705546

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

_____________________________________________)52-01ח(054-5705546

 כסאות לסלון 8 מרופדות 
ומפוארות רק 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 מיטות לחדר שינה+ 
מזרונים 20 ס"מ עובי ב- 500 

ש"ח כ"א בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחז 5 כסאות במצב טוב, 190 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7114387

 שולחן סלוני במצב מצוין 
במחיר מציאה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3157940

 3 מדפי נוי צבעוניים לחדר 
ילדים יפים מאד, מסנדויץ 

אדום 50 ש"ח. למדף.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70X70 רגל אמצעית 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-5737813

 מזרון יחיד 70 ש"ח מצב 
אורטופדי מצוין. בב"ב

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 למכירה ארון 4 דלתות 
צבע חום 320 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות צבע לבן 
חזק ויציב 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(סנדביץ מלא. 052-5737813

 למכירה כורסאת יחיד 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים עם 
גלגלים+ ידיות 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(054-4783220

 מראה גדולה מלבנית, 
מקובעת בתוך מסגרת, מידות 

2.15X0.60 ב- 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(03-9307308

 שידת סנדוויץ 3 מגירות 
ארוכות ו- 2 קטנות ב- 200 
ש"ח. שולחן מחשב ב- 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7655688

 ספה 2 מקום עור סינטטי 
אדום בורדו, בחולון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם ב- 

_____________________________________________)52-01ח(300 ש"ח. 054-2633790

 שידה ברוחב 50 ס"מ, 5 
מגירות צבע חום אגוז כהה, 

במצב מצוין, 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7628985

 למכירה 2 שידות נמוכות, 
2 מגירות כ"א צבע חום כהה 
אגוז, במצב מצוין, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7628985

 שולחן מחשב בפ"ת 
אפור- שחור מצוין, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7115498

 בב"ב כורסאת לוהי 2 מו 
שבים וונגה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7115498

 בית מנורה + לדים מוגן 
מים מתאים למרפסת 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7115498

 ספות ישיבה במצב חדש 
1+2+3 כל חלק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3157940

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-4783220

 ספת סקיי צבע בז' במחיר 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-7676409

 4 כריות נוי 30X30 ס"מ 2 
ורודות 21 ירוקות 40 ש"ח לכל 

_____________________________________________)52-01ח(הארבע. בב"ב 052-7600336

 2 כורסאות צבע כחול עם 
רגליים מעץ בוק- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-6658234

 ספה פינתית עגולה צבע 
תכלת שמונה מקומות ישיבה 

_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 050-6658234

 כסא נוח מתקפל 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-3463482

 ספריה צבע עץ משולב 
כולל כוורת מחולקת ל- 4 
כולל שידת 3 מגירות 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-6140800

 שידת 4 מגירות על גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(300 ש"ח. 052-6140800

 כוננית ספרים, רוחב 1.50 
מטר מדפים למעלה דלתות 

למטה 250 ש"ח. בערב 
_____________________________________________)52-01ח(058-4458397

 למכירה שידה 4 מגירות 
צבע חום עץ מלא רוחב 80 

ס"מ, במצב מצוין, 260 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 מזרוני שינה מתנפחים 
חדשים רק 120 ש"ח מציאה! 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 מציאה! בבת  ים ארון 
חדש בז', 3 דלתות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7658888

 2 יחידות אחסון מצויינות 
צבע לבן 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 שולחן מתקפל פלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(50 ש"ח. 054-8423031

 מיטת תינוק חדשה צבועה 
_____________________________________________)52-01ח(בלבן 200 ש"ח. 058-3245685

 כסא אוכל חדש חדש. 
_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרן לעריסה 90/50 חדש 
_____________________________________________)52-01ח(באריזה. 058-3245685

 נדנדה לתינוק פישר פריס 
עם צלילים ואורות ב- 400 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7186997

 כסא רכב לתינוק, שמור 
במצב מעולה, כל כסא 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-8571371

 אמבטיה מאונטבאג'י 
תאומים כחדשה כולל כל 

החלקים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7199361

 עגלת בייבי ג'וגר 3 גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 300 ש"ח. 050-4121442

 למכירה מזרון מיטת 
תינוק איכותי כמו חדש 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-7561146

 כמות מצומצמת של 
מטרנה/ סימיאלק בזול.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל  מזרן לתינוק, במצב 

חדש 250 ש"ח בפ"ת.
_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 עגלת טיולון בריטקס 400 
ש"ח. טרמפולינה לא רטט 

100 ש"ח. שידת החתלה 200 
ש"ח. מזנון עץ מייפל 200 

ש"ח. נעליים של קייטי ורוד 
משובץ מידה 25-26 ב- 100 

ש"ח. 054-2626408
_____________________________________________)52-01ח(

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין צבע אפור שמנת 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4191988

 מיטת תינוק  של "שילב" 
מעץ מלא צבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8385013

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
גלגלי אויר 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש יפה של 
_____________________________________________)52-01ח(אינפנטי 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה+ 

_____________________________________________)52-01ח(טיולון. 058-3245685

 זיכוי בחנות לתינוקות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(15% הנחה. 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה, 
צבועה בלבן 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרון חדש לעריסה, 
_____________________________________________)52-01ח(90/60 באריזה. 058-3245685

 2 מזרונים לעגלה באיכות 
מצויינת 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 עגלה במצב חדש נוחה 
 walkobaby במיוחד חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 450 ש"ח. 054-8423031

 למכירה/ החלפה 
סמסונג גלקסי פוקט תומך 
_____________________________________________)52-01ח(כשר דו סים. 054-8443873

 דרוש גלקסי יאנג כשר יד 
שניה לקניה/ החלפה בתומך. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8443873

 נוקיה c2 חדש באריזה 
210 ש"ח. ירושלים שמואל 

_____________________________________________)52-01ח(הנביא 054-8411608

 אלקטל טאצ' ומצלמה 
תומך אורנג' כשר ב- 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8495940

 מטען מקורי סמסונג, 
או סוללה לדגם 1200 ב- 20 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8495940

 כלבקרי 9900 מאמריק 
החדש 250 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8495940

 E1200 פלאפון סמסונג 
חדש לגמרי רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד. 053-3127941

 פלאפון טלגו כשר דור 3 
במצב חדש רק ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3127941

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט שמור 300 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-2437292

 מספר כשר עם הספרות 
05832 ב- 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 נוקיה 206 )תואם 208 
רק עם סים כפול( 250 ש"ח 
ללא סוללה. *אביזרים לנוקיה 
206 + 2 סוללות מקוריות 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 058-7845712

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב חדש באריזה רק 150 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בב"ב. 050-4196197

 נוקיה c2 עם בעיה קלה 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 150 ש"ח. 052-7616622

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

 סמארטפון סמסונג 
S55570 כולל נרתיק 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בפ"ת. 054-7561146

 מעונין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין, 
חברת אורנג' ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 טלפון נייד חדש 
מהקופסא דגם AIEK בעלות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 054-8475577

 G2000 למכירה טרה של 
כולל סרטי טבע 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7603864

 אופני הילוכים 26 300 
ש"ח אופני ילדים 20" 150 
ש"ח. אופני ילדים 14" 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-5385013

 מגילת אסתר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח()צריכה תיקון(. 050-6651365

 קרש גיהוץ 80 ש"ח. 
*שטיח לסלון 120 ש"ח. 
*בגדים חדשים ביד שניה 

לנערות נשים מ- 20 ש"ח. 
מגש לחיתוך לחם מהודר חדש 
90 ש"ח. סט צלחות לפיקניק 

עם סכום וכוסות מפלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(110 ש"ח. 034-8458605

 טרקטוררון ילדים ממונע 
6v  במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 דררה שורקת ומאולפת 
לטיול ברחוב ומטופחת 370 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-5740868

 מעונין לקנות אופני 
ילדים עם או בלי גלגלי עזר. 

_____________________________________________)52-01ח(050-5343924

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8471351

 למכירה כובע חברת 
ROHS מידה 44 במצב 

מצוין ב- 350 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 xsos חליפה 3 חלקים 
פסים, כחדשה, 100 ש"ח 

בלבד. 03-6188471
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה ב- 21 ש"ח במקום 60 

ש"ח למטרת פרסום בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(0504-196197

 בב"ב למכירה מסגרות 
משקפי ראיה מיוחדות לחתנים 

חדש באריזה רק 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38 ב- 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4146777

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי- 490 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2727474

 ווסט שחור מידה 13.5 
כותנה חדש באריזה 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(ירושלים 054-8411608

 קמין חשמלי חדש 400 
ש"ח. מושב שיאצו חדש 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-9342918
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 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)52-01ח(החינוך. 052-7633316

 מעוניינת לעבוד כמזכירה 
+ ידע בהנהלת חשבונות, 

להשאיר הודעה.
_____________________________________________)52-01ח(050-3000129

 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ 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

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

 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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

03-5792841

רק השבוע
מנקים מדפים

ירושלים 52 ב“ב

”אצל בתיה"

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

₪10
עד₪29.90

הקודם זוכה!

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

 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

 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

 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

 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

 רדיאטור 14 צלעות 150 
ש"ח. תנור מסתובב 60 ש"ח. 
סיר חשמלי לחמין 120 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(03-9342918

 חליפה חדשה- צמר- 
עבודת יד- לר"ג שלושה חלקים 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 050-6658234

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים. 054-8423405

 קומקום גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון מדריך מוסמך, 

_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

  עלוני פרשת שבוע 25 
שנה. מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 30 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 זוג ארנבות +כלוב 180 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7119645

 מגרות למקרר אמקור 
בשימוש מס' חודשים 110 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 052-7154426

 מנורה דקטרטובית 
כחולה בצורת קוביה חדש 

באריזה 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

חדשה 40 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

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

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 עכבר+ מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגילגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראות 

מקומות 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח. -052
_____________________________________________)52-01ח(4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-3286875

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים+ מנורת קיר, 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(כ"א. 02-6522251

 מעילים איכותיים וחדשים 
מידות 8-12 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-3805386

 למכירה מזוודה טובה 
ונוחה רק 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 אופני ילדים גיל 2-4 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 2 שמלות לבנות גיל 2-3 
של NEXT חורפיות יום יום. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצוין 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330 ב"ב

 מציאה- 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד+ 

אביזרים 80 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 0544-514210

 מצבר לרכב רק 100 ש"ח 
הגה כיסוי איכותי חדש 80 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם. 058-3216830

 רשת לכסא חדשה 
לקטנוע 120 ש"ח. סבל כנף 

100 ש"ח. מי-ם.
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ג'ק לרכב חדש 60 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים 199 
ש"ח גמיש. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדשה רק 
50 נוקיה 208 ומגן לא תומך 

_____________________________________________)52-01ח(כשר 230. מי-ם 058-3216830

 בלקברי כחדש דגמי 
9770 250 מציאה. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה 35 ליטר 
3 מצבים 250 ש"ח. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים ועוד, מיוחד רק 
_____________________________________________)52-01ח(199 ש"ח. מי-ם 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 ש"ח. מטען מגן לאיפון 

5s חדש 50 ש"ח. מי-ם
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין 60 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 כלי גדול לאחסון 
קורנפלקס רק 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ספרי קריאה כחדשים 
_____________________________________________)52-01ח(20-30 ש"ח. 03-5796293

 עליונית פיטים שחורה 
חדשה מ' 42 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-4131038

 תחפושות כחדשות 30 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-4131038

 מעיל חדש צמר מ' 42 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח. 058-4131038

 IXUS 182 מצלמה קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה( 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 054-8400577

 אופניים גודל 14 לבנות, 
עם גלגלי עזר ורודות, 120 

ש"ח. 054-5339488 להתקשר 
_____________________________________________)52-01ח(אחרי 16:00

 למכירה שעון גברים 
KENNETH-COLE חדש 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח. 052-4238831

 למכירה טיטולים חדשים 
באריזה לגבר, מידה 38/40 15 

יחידות 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין 140 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה 40 ש"ח הקודם זוכה! 

_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן 
לחדר שינה חדשים באריזה 30 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" 
על הרב שטיימן והרב קניבסקי 

חדשים 40 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)52-01ח(052-7191512

 3 סורגים )קשת( בגדלים 
שונים 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4109392 י-ם

 מאוורר לרכב חדש 
באריזה רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-6580174

 קונסולת משחקים של 
בינה ודעת עם המון משחקים 

_____________________________________________)52-01ח(רק 80 ש"ח. 054-6580174

 למכירה קילו מטבעות 
_____________________________________________)52-01ח(חו"ל 60 ש"ח. 052-7154392

 בהזדמנות חיישני רוורס 
לאוטו, חדש באריזה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3444565

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני ג'וייסטקים 

ומשחקים במצב מצוין 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. ב"ב 054-3132330

 לפורים! רמקול מוגבר 
איכותי 3 כניסות 100 וואט 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
450 ש"ח. בב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 נעליים לנער שבתיות 
שחורות לאק אופנתיות 

שרוכים מידה 38 ב"ב, 120 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330

 גיטרה חדשה יפיפיה 
שחורה 190 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 רמקולים לרכב 2 ב- 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

E1200  כשר+ מגן תומך 
הכל 120 ש"ח לא דור 3. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 סמסונג B110 חדש כשר 
2 סמים 150 ש"ח. סמסונג 

רדיו דיסק לרכב, של סוני 
חדש, 200 ש"ח. מי-ם -058

_____________________________________________)52-01ח(3216830

 בית מנורות יפה+ 
פלורוסנטים במצב מצוין. 

סוללה חירום להתנעת רכבים 
עד 3,500 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

 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

 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

 שעון סווץ לאישה חדש 
לגמרי, רצועה שרשראות, רק 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 050-3329999

 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

 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

 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

 מגפיים של 'מרשה 
בלרינה', חדשות, היו בשימוש 

מספר שעות, ב- 200 ש"ח 
)במקום 230 ש"ח(, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8448055

 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
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לפעוטון  בתל אביב
דרושה סייעת

052-6225544
תנאים טובים למתאימה

noam6196896@gmail.com

(תחבורה נוחה)

■ 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 - ייעו 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 
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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

 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

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגים 

למיניבוסים, תנאים 
טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)50/51(משרה 1018

 "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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

 התפנה מקום לכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעה 

_____________________________________________)51-52(מב"ב, 052-7117085

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

054-9474755 ,12:30-16:30)50-51(_____________________________________________

דרושה עובדת
לעבודה מידית

לחנות יוקרתית
בבני ברק

ניסיון במכירות - יתרון

058-3225055
לפרטים:

 מתאם/ת פגישות 
לסוכנות בפ"ת, נדרש 

נסיון בתחום פיננסי/
 ,office -ביטוח, ידע ב
שעות גמישות, שכר 

_____________________________________________)51-52(ובונוסים, 054-9192174

 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 רואה חשבון, 
דרושה מנהלת חשבונות, 

סביבה חרדית, באזור המרכז, 
_____________________________________________)51-52ל(קו"ח לפקס: 03-6889831

 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

 לחנות יודאיקה יוקרתית 
בקניון איילון )באזור המרכז(, 
דרושים אנשי מכירות, תנאים 

_____________________________________________)51-52ל(טובים, 058-4848504

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

למעון איכותי בשיכון ה‘ ב“ב
מטפלת מצויינת 

למשרה מלאה
8:00 - 16:00

052-7626309/10

דרושה

להשארת הודעה 03-7265626

דרושה סייעת 

 שכר  זכויות ייחס נפלא 
צוות חרדי

לפעוטון חב“ד בגני תקווה 
(סמוך לבני ברק)

רשת קמעונאית

tal@ve-ahavta.co.il
050-8280770

 מחפשת
איש/אשת שיווק 

לעבודה במשרדי ההנהלה בפ”ת 
שליטה בפייסבוק חובה

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה סייעת צהרון 
לגן בגבעת שמואל גילאי 4,5 
תנאי שכר של משרד החינוך. 

_____________________________________________)52-01ל(052-7132306

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בשעות 

אחה"צ. קו"ח לפקס- 
03-6310203)52-3/18(_____________________________________________

 דרוש/ה סייע/ת 
למרפאת שיניים. קו"ח 

_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)52-1/18(מהבית. 054-8428788

 דרוש עובד למכבסה 
מ- 9:00-2:30 ת. טובים 

_____________________________________________)52-1/18(למתאימים. 052-7699655

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

_____________________________________________)52-1/18(למשמרת ערב. 052-6607070

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 מנקה לבנק ברח' עמוס 
בירושלים לשישה ימים בשבוע 

כולל רענון צהריים פעמיים 
_____________________________________________)52-1/18ל(בשבוע. 050-5305916

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 לחברה הנותנת שירותי 
ניהול משרד דרוש/ה מזכיר/ה 

מנהל/ת משרד לעבודה 
מהבית, לניהול יומן, עבודה 

משרדית, ועוד. 36 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)52-52(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני 
ברק דרוש/ה פקיד/ה למענה 

בתחום הבריאות, לא נדרש 
ניסיון, שעות נוחות, 6,500 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה בתחום הפיננסי 
דרוש/ה פקיד/ת מכירות 

לעבודה מהבית, משרה נעימה 
בשעות נוחות, שכר ממוצע 

7,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לגן ת"ת בנתניה דרושה 
גננת, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)52-01/18ל(09-8342344

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ ערב 31 לשעה 

_____________________________________________)52-01/18ל(+ בונוסים. 050-2436777

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לעזר מציון בני ברק 
לפרויקט זמני דרושות טלפניות 
למשמרות בוקר/ ערב, תנאים 
מצויינים למתאימות. לפניות: 

052-5808957)52-01(_____________________________________________

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
פאנית/ פניסטית, מקצועית 
_____________________________________________)52-52(אפש' קידום. 050-6925400



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 חדש ובלעדי במאוחדת בבני ברק! 
סדנה לנשים בנות 50+ בנושאי גיל המעבר,

מהרי להרשם, מס' המקומות מוגבל!
לפרטים ולהרשמה:

במוקד זימון תורים של מאוחדת 3833* ובמרפאות:
 מרום שיר רח' יעקב לנדא 4, טל: 03-6159600 

 ירושלים רח' ירושלים 17, טל: 03-6152626 
 אבני נזר רח' אבני נזר 9, טל: 03-6156400 

 קרית הרצוג רח' נורוק 20, טל: 03-6180688 
 ויז'ניץ דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

"לקראת
גיל המעבר" 

הנך מוזמנת לסדנת

 הסדנה תעסוק בנושאים: 
 השינויים הגופניים בתקופה וההתמודדות עמם
 הקן המתרוקן השינוי במערכת המשפחתית 

 לאחר עזיבת הילדים את הבית
 הטיפול בהורים מזדקנים

 ועוד נושאים מגוונים

 המפגש הראשון יתקיים ביום רביעי,
 א׳ בשבט )17.1( בשעה 20:00
במרפאת מרום שיר בבני ברק

 סדנה בת 6 מפגשים בהנחיית עובדת סוציאלית,
רופאה ופיזיותרפיסטית.
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