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הסרת משקפיים בלייזר
התאמה מלאה לציבור החרדי

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031
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  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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הסרת משקפיים עושים בבי״ח



יעקב אמסלם

הסוגיה הכואבת של איחורי וחיסורי קו 422 של חברת 
ב'קו  שפורסמה  ברק,  לבני  ירושלים  בין  הנע  אפיקים 
החרדי.  בציבור  גלים  הכתה  שעבר,  בשבוע  עיתונות' 
פניות  עשרות  החולף  בשבוע  הגיעו  עיתונות'  'קו  למערכת 
מפורטות ותלונות על התנהלות החברה, וכפי שהבטחנו, אנחנו 

כאן כדי לשפר את המצב ולפעול למען הקוראים.
כך לדוגמה כותבת הקוראת דבורי קרפ: "היינו צריכים לנסוע 
לירושלים לשבת, ביררנו באתר מתי האוטובוס האחרון, שם היה 
כתוב 15:20. ב-15:15 היינו בתחנה )לתחנה שליד הבית שלנו 
האוטובוס,  מהיציאה(.  להגיע  דק'   5 לפחות  לאוטובוס  לוקח 
אחרון לפני שבת – לא הגיע, והיינו צריכים לקחת מונית במאות 
 - )!( כשהפיצוי  3 חודשים  ונענינו אחרי  פנייה  שקלים. שלחנו 

נסיעה בודדת..."
מירי ס. )חלק מהפונים ביקשו שלא לפרסם את שמם, השמות 
נתקלה במקרה דומה: "בשבת חול  המלאים שמורים במערכת( 
המועד סוכות המתנו לקו 423 )ישיר מרמות לב"ב( 2 אוטובוסים 
לתחנה  נסענו  לפיכך  נוסף  קו  היה  לא  בתחנה.  עצרו  ולא  עברו 
בגשר רמות, שם הופיעו במסך מספר קווים של 422 שאמורים 
נכנס לתחנה  לא  אולם אף אחד מהם   - להגיע בדקות הקרובות 

בגשר.
"אנחנו משפחה ברוכה ב"ה ועל כך לא יכולנו לקחת מונית. 
והסעה לא השגנו מהרגע להרגע. בסופו של דבר חזרנו לביתנו 
ועשינו שבת מינימלית בבית בסיוע אמי והשכנים. הגשתי תלונה 

לאפיקים, ב-8.11.17, לא קיבלתי שום תגובה".
הקורא פנחס אלבוים מתייחס גם הוא לימי שישי, שניכר שהם 
לכתבה  "בקשר  החברה:  בשירותי  משמעותית  תורפה  נקודת 
כאחד  אפיקים,  חברת  של   422 הקו  אודות  שפרסמתם  הנכונה 
שנוסע המון בקו זה מבני ברק לגבעת זאב וחזור בעיקר בשבתות 
השנה, החברה כלל אינה נותנת מענה עבור ציבור הנוסעים הגדול 
וכבר באזור בעלז האוטובוסים מלאים ואינם עוצרים, שזה אומר 
שכל הנוסעים על מסלול הקו מהר חוצבים ושכונות רמת שלמה, 
בוש  עד  להמתין  ושבוע  שבוע  מידי  נשארים  זאב  וגבעת  רמות 
כבר  הטוב,  במקרה  זה  שעתיים  שעה  המאוחרות,  השעות  עד 
המתנתי כמה פעמים אף למעלה משלוש שעות בלילות החורפיים 
הקופאים  הקטנים  ילדיי  עם  הירושלמיים  והקרים  הגשומים 
ובוכים, במוקד אין עם מי לדבר, האוטובוסים הבודדים שחולפים 

מלאים ואינם עוצרים. הלוואי ותצליחו לטפל בעניין".
המצב  כי  להוסיף  "רציתי  וינר:  מוטי  כותב  דומים  דברים 
החמור והמזעזע בקו זה אינו רק בדילוג קווים אלא הרבה בזמני 
ברמות  האחרונות  בתחנות  שבתות  במוצאי  כגון  וכאלו,  עומס 
וילדיהם  מטלטליהם  עם  לעמוד  נאלצים  נוסעים  ברק,  בבני  או 
ואני ומשפחתי פעמים רבות  ובגשם,  הבוכים שעות רבות בקור 
עמדנו שם אפילו שעתיים )!( והחברה כבר קבלה הרבה תלונות 
בעניין ועדיין לא עשתה כלום וכגון לשלוח קוים ריקים לתחנות 

האחרונות.
וינר מוסיף: "אני זועק פה זעקה בשם רבים ורבים, אני אף יודע 
שחה"כ הרב אורי מקלב לקח את העניין לליבו ומטפל בהרבה 
מקרים כאלו ואף אני אישית נעזרתי על ידו בזה. תודה שהעליתם 
את הנושא הכאוב, תמשיכו עם זה ונקווה בע"ה לשיפור בהקדם".

הקוראת רותי מזרחי משתפת במקרה כואב במיוחד וכותבת: 
האחרון  סוכות  בחוה"מ   ,422 קו  של  בעוולה  נתקלתי  אני  "גם 
עמדתי בתחנת רחוב גולדה מאיר פינת מירסקי ברמות במשך 55 
דקות ביחד עם 2 ילדי הקטנים בני 6, ולא עצר לנו אף אוטובוס. 
למותר לציין שהתחנה הייתה עמוסה לעייפה באנשים נשים וטף 
לנו  נשלח  ולא  עצרו,  ולא  מלאים  היו  שעברו  האוטובוסים  וכל 
שום אוטובוס חילופי. לבסוף נאלצתי להזמין מונית ספישל לב"ב 

שעלתה לי 180 ₪".
גם רחלי פלנר כותבת: "גם אני מאוכזבת מאוד מ422, הרבה 

האחרונות(  בתחנות  )בעיקר  תחנות  על  מדלגים  הנהגים  פעמים 
וכן קרה לי כמה פעמים כבר שהאוטובוס נתקע באמצע הנסיעה 

וצריך לעבור לעוד אוטובוס וכו'".
ש.ג. מבני ברק מספר: "סבלתי קשות עד שהחלטתי להתייאש. 
לי-ם,  בבין הזמנים סוכות חיכיתי ברח' השומר בב"ב לקו 422 
בתחנת השומר פינת עזרא. במשך שעה שלימה עברו אוטובוסים 
מלאים שלא עצרו בתחנה, כשיש מהם שהיו מקומות מאחורה. 
לתחנות  הלכתי  למחרת  להתייאש.  נאלצתי  ויותר  שעה  לאחר 
או  לעצור  מבלי  עברו  האוטובוסים  שם  וגם  ברחוב,  ראשונות 
עזרא  לרח'  שנסעתי  הוא  המעשה  סוף  לגהה.  ישר  שהמשיכו 

ועליתי על קו 402 של אגד.
קו  שם  יש  הערב  ובשעות  שלמה  ברמת  הייתי  היום  "באותו 
ישיר של אפיקים לב"ב. הגעתי לתחנה הראשונה כ-10 דק' לפני 
חצי  ולאחר  ביום(  )האחרון  המדובר  הקו  של  הרשמית  יציאתו 
שעה שלא הגיע, אני ועוד מספר אנשים שהמתינו חייגנו לאפיקים 
כל  הועילו  ולא  מסלולו.  את  התחיל  כבר  שהקו  הודיעו  והם 
התחינות שהוא דילג על התחנה הראשונה בעוד אנחנו ממתינים 
לפני זמן יציאתו. נגרמה לנו עוגמת נפש רצינית והוצרכתי לנסוע 

באוטובוס פנימי למרכז העיר, שוב לקו 402".
פעמיים  הוצרכתי  האחרון,  "בחודש  מספר:  מנחם  הקורא 
לנסוע מירושלים לתל השומר. האפשרות האידאלית היא קו 400 
של אפיקים היוצא מתחנה מרכזית בירושלים ועוצר באלוף שדה. 
לאוטובוס  בתח"מ  המתנתי  ה-15/11  ד'  ביום  הראשונה  בפעם 
של 23:00, האוטובוס הנ"ל לא הופיע כלל, וכל ציבור הנוסעים 
המחכה נאלץ לנסוע באוטובוס שאחריו )23:15(, כמובן שבשעה 
ההמשך  נסיעות  והפסד  לעיכוב  גורם  איחור  כל  זו,  מאוחרת 

בתחנות הירידה.
"ושוב, בפעם השנייה ביום ו' ה-24/11 המתנתי באותו המקום 
בשעה  לצאת  האמור  מירושלים,  האחרון   400 קו  לאוטובוס 
13:45, האוטובוס לא הופיע אלא בשעה 13:55, התחנה הייתה 
מהמותר,  יותר  להעלות  לא  נחרץ  היה  והנהג  לעייפה,  עמוסה 
אנשים   20 לפחות  נותרו  אוטובוס,  עוד  אחריו  שיש  באמרו 
ונוכחו שמלבד  בתחנה, אשר המתינו עוד 15 דקות עד שביררו 
אי העמידה בלוחות זמנים של חברת אפיקים, אין לה כל אחריות 

לציבור הנוסעים, ולא יגיע עוד אוטובוס ביום שישי זה. 
של  כראוי  פעילות  על  אחרים  במקרים  נוכחים  היינו  "אילו 
לאחר  פעמי.  חד  באופן  ולמחול  לדון  ניתן  היה  הרי  זו,  חברה 
הישנות המקרים שוב ושוב, וכמפורסם בציבור, אין זה אלא זלזול 

מתמשך בציבור הנוסעים, אשר לא יכול להמשך בצורה זו".
הישיר  האוטובוס  האחרון,  "בשישי  כי  מספרת  לוי  שושנה 
אחרי  ברק,  לבני  שלמה  מרמת  אחה"צ  ב1:30  לצאת  שנועד 
שיש  זיהה  ואז  נוסעים  להעלות  המשיך  הנהג  שלישית  תחנה 
עודף 4 נוסעים וכיבה את המנוע. הנהג הזמין משטרה והשוטרת 
הגיעה ואמרה שהוא צודק והלכה. בשעה 3 לאחר שעה וחצי של 
4 מהם במונית.  ושלחו  ביניהם  הנוסעים אספו כסף  כבוי,  מנוע 
גם  ברק.  לבני  לשני  ראשון  צפצוף  בין  הגיע  עצמו  האוטובוס 
בחזור במוצ"ש, אותו קו ישיר שיצא מעט אחרי 7 בערב, הנהג 

סירב לנסוע בגלל 2-3 נוסעים נוספים עד שהסכימו לרדת".
כמה  של  מפורטת  רשימה  שלחה  ליבפרוינד  דבורה  הקוראת 
"בתאריך  לדוגמה:  החסיר,  המיועד  האוטובוס  בהם  פעמים 
12/09/2017 הגעתי לתחנה ראשונה של קו 422 מירושלים לבני 
ועמדת  יש אוטובוס,   17:10 - כאשר בשעה   17:06 ברק בשעה 
'זמן אמת' אכן מראה שעוד 2 דקות מגיע האוטובוס. מתקרבת 
השעה ולא נראה באופק אוטובוס! לאחר ההמתנה גם לאוטובוס 
והתשובה  ל'אפיקים'   17:26 בשעה  התקשרתי   )17:20( הבא 
הייתה 'לא ידוע לנו מה קורה, ולא נוכל לומר לך האם האוטובוס 
הבא ייצא, אני רואה שהאוטובוס של 17:20 לא בוצע ושל 17:30 
לא  ו-17:40   17:30 של  האוטובוסים  גם  אך  המתנתי,  יבוצע'. 

יצאו".
כאמור, בידי המערכת הצטברו ומצטברים כל העת פניות רבות 
לפתרון  עד  פניותיכם  את  ולהביא  לסקר  נמשיך  ואנו  נוספות, 

הבעיה לטובת ציבור הקוראים.
הבאות:  השאלות  את  התחבורה  למשרד  הפנינו  במקביל, 
כמה קווים ובאיזו תדירות מחויבת חברת אפיקים לשלוח ביום 
וכיצד משרד התחבורה מפקח  והאם  קו 422?  במסגרת הפעלת 

על כך שהקווים הללו אכן נשלחים?
לדברי המשרד, "החברה מחויבת לבצע את הלו"ז כפי שמופיע 
מערכות  יש  התחבורה.  משרד  באתר  מפורסם  ואשר  ברישוי 
טכנולוגיות שעוקבות באמצעות ג'י.פי.אס אחר ביצוע הנסיעות".

שלא  קו  כל  בגין  החברה  על  המוטל  ה'עונש'  מהו  שאלנו 
נשלח?

ובמשרד השיבו כי "החברה נקנסת בגין אי ביצועים. וכמו כן 
ניקוד רמת השירות מושפע מאי ביצוע והניקוד משפיע על ציון 
כי  מבטיחים  הם  בנוסף  תח"צ".  במכרזי  בהתמודדות  החברה 
"כל תלונה שמגיעה למשרד התחבורה מטופלת. ניתן דרך האתר 
או מכתבים או וכאשר ישנם תלונות על תופעות חוזרות ונשנות 
המשרד מבצע 'בקרה מיוחדת' על הקו. על מנת להבין את מהות 

הבעיה".

  י"ח בכסלו תשע"ח 26/12/17

בקור  בתחנה  מורטות  המתנה  שעות  הגיעו,  שלא  אוטובוסים 
חלק  רק  הם   – במוקד  והתעלמות  תחנות  על  דילוג  ובגשם, 
  האחרון  בשבוע  עיתונות'  'קו  למערכת  שהגיעו  מהתלונות 
הבמה שלכם: קוראים מספרים על הכאוס בקו 422 של 'אפיקים' 

עיתונות''קו מעקב

כאוס ב-422:
קוראים מספרים
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בראש  ומציבה  הנוסעים  לרווחת  דואגת  אפיקים  "חברת 
בחול  חול.  בימי  גם  כמו  חג  בימי  צרכיהם,  את  מעייניה 
המועד סוכות, פעלה החברה על פי מיטב יכולתה ונערכה 
ובהכוונה  מהעבר  ניסיונה  לפי  תגבורים  ביצוע  לצורך 
משאבים  השקיעה  ואף  התחבורה,  משרד  של  המקצועית 
רבים בהפעלת קבלני משנה במטרה לספק שירות שיהלום 

את התגברות הביקושים שנצפתה.
הנוסעים  לציבור  מיטבי  ניתן מענה  ימי החג  כל  במהלך 
על בסיס תגבור הקווים בעשרות נסיעות תגבור, אך לצערנו, 
במספר מוקדים מקומיים, עומסי התנועה הכבדים היו מעל 
המשוער. עומסים אלו, בעיקר בבני ברק והסביבה, השפיעו 
הנסיעה  זמן  משכי  שכן  הקווים  ותדירות  השירות  רמת  על 
בין הערים התארך בצורה משמעותית. עם זאת, אנו מפיקים 
לקחים ונמשיך להשתפר לקראת מתן שירות, אף טוב יותר, 

בחגי ישראל הבאים.
נדגיש כי בכל מקרה אין הנהג רשאי "לדלג" על תחנות 
אלא במקרים בהם האוטובוס מלא עד אפס מקום ואינו יכול 

בשל כך להעלות נוסעים בתחנה.
חול  בשבת  הראשון  למקרה  בנוגע  עניין:  של  לגופו 
ומבדיקה  רגילה  תוגבר לעומת שבת   423 הרי שקו  המועד 
שביצענו עולה כי כל הנסיעות בוצעו על פי לוח הזמנים. עם 
הראשונות  בתחנות  כבר  הנסיעות התמלאו  כי  התברר  זאת 
ועל כן לא התאפשר לקלוט נוסעים בחלק מהתחנות לאורך 
הוחלט  עליו  בשיעור  תוגבר  הקו  כי  לציין  נבקש  המסלול. 

יחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה.
נוספים שהופנו אלינו, הרי שללא ציון  לגבי שני מקרים 
של מועד ספציפי לא נוכל להתייחס נקודתית. למרות זאת 
נציין כי קווי השירות החולפים בתחנת גולדה פינת מירסקי 

תוגברו בעשרות אחוזים במהלך ימי החג.
בנוגע למקרה מיום 15/11/17 הנסיעה של השעה 23:00 
לא בוצעה וזאת עקב תקלה מכנית ברכב המיועד, אך הנסיעה 
למחוז  הגיעו  הנוסעים  וכל  בזמן  יצאה   23:15 השעה  של 
חפצם. ברצוננו לציין כי הפעלת שירותי תחבורה ציבורית 
תלויה בגורמים רבים ולעיתים חלים שיבושים בלתי צפויים 
כגון הפגנות, תאונות דרכים, סגירת כבישים וכו'. אנו מצדנו 
עושים את המרב למנוע שיבושים לקו כתוצאה מאירועים 

אלו אך לצערנו לא תמיד הדבר מתאפשר.
 ,13:45 בשעה   400 בקו   24/11 בתאריך  האיחור  לעניין 
עם  מיד  כרטיסים  ובמכירת  נוסעים  בקליטה  החל  הנהג 
הגעתו לתחנה המרכזית כבר בשעה 13:49 ומטבע הדברים 

הדבר אורך זמן כאשר מדובר בכמות גדולה של נוסעים".

תגובת חברת אפיקים



3י"ח בכסלו תשע"ח 6/12/17 י"ח בכסלו תשע"ח 36/12/17



4  י"ח בכסלו תשע"ח 6/12/17    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

 אלי כהן

שמעצימה  ענק  עסקת  על  לבורסה  השבוע  דיווחה  "שניב" 
צפוי  למיזוג  הסכם  בחתימת  ביותר,  כוחה  את  ומגדילה 
הצריכה  מוצרי  בתחום  הפועלות  סאסא  קיבוץ  בבעלות  חברות  עם 
המלאה  הבעלות  את  לידיה  תקבל  שניב  ההסכם,  פי  על  המתכלים. 
)100%( בחברות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס, ובתמורה יקבל קיבוץ 

סאסא 24% ממניות חברת שניב. 
רכישת החברות סאסאטק וסאסאקוסמטיקס תאפשר ל'שניב' להרחיב 
הניקוי  חומרי  לתחומי  גם  הקבוצה  כלל  של  המוצרים  היצע  את 
ואחזקה לבית ולשווקי מוצרי הטיפוח, מוצרי אחזקה ומתקני היגיינה, 
כך שהשוק הפוטנציאלי אליו תפנה 'שניב' יגדל בכ-3 מיליארד שקל. 
ייצור  בפיתוח,  עוסקות  שניב,  ע"י  שנרכשו  סאסא  קיבוץ  חברות 
אישי,  טיפוח  הבית,  וטיפוח  לניקיון  מתכלים  צריכה  מוצרי  ושיווק 
בפיתוח,  מתמחה  סאסאטק  חברת  שונים.  במותגים  ואחזקה  רכב 
הלקוח.  דרישות  פי  על  פרטיים,  מותגים  של  והקמה  בנייה  ליווי, 
לחברה ידע וניסיון מצטבר בייצור מותגים פרטיים לעשרות לקוחות 
בארץ ובעולם. חברה הבת של סאסאטק, סאסאקוסמטיקס, מתמחה 

בתחום מוצרי טואלטיקה וטיפוח אישי.
דירקטוריון שניב וקיבוץ סאסא מעריכים כי הערך המצרפי שבפעילות 
והטמעתן  סאסא  מקיבוץ  החברות  מיזוג  את  הכוללת  שניב,  קבוצת 
בפעילות שניב, יהיה גבוה מסך חלקיו וזאת בעיקר לאור הסינרגיות 

העסקיות והתפעוליות הגבוהות הקיימות בין שלוש החברות. 
עסקת המיזוג תשפר משמעותית את כושר התחרות של קבוצת שניב, 
בכך שיתאפשר לה לנהל תשתיות מכירה והפצה של מגוון רחב הרבה 

יותר של מוצרים באופן יעיל, ליהנות מנגישות גבוהה למרבית ערוצי 
ההפצה ולהרחיב את מערך המכירות באופן משמעותי ומידי. בעוד 
שתחום הטיפוח האישי נחלק למוצרי צריכה קמעונאים אשר נמכרים 
באלפי נקודות מכירה, הרי שמיזוג  החברות מקיבוץ סאסא ושילובן 

בפעילות חברת שניב תבטיח לקבוצת שניב יכולת סחר משופרת. 
מר אברהם ברנט, יו"ר דירקטוריון שניב, מסר: "אני שמח ששלוש 
להציע  כדי  מתאחדות  הארץ  ובצפון  בדרום  מהפריפריה  חברות 
עבודה  מקומות  להבטיח  וכדי  מוצרים  של  רחב  מגוון  ללקוחות 
חזונה  מימוש  בכך  רואה  אני  משפחות.  של  רבות  למאות  ופרנסה 
של שניב ונדבך משמעותי בהצלחתה. אני בטוח שהשוק יביע אמון 

במהלך זה המשקף מהלך עסקי וערכי כאחד".
מר פסח ברנט, מנכ"ל שניב, מסר: "זו עסקה אסטרטגית עבור שניב 
לאחת  המשותפת  החברות  קבוצת  להפיכת  היסודות  את  המניחה 
היצרניות הגדולות במשק הישראלי. אנו בטוחים כי המיזוג ימקסם 
עסקית  קבוצה  ותיצור  מהחברות  אחת  כל  של  התחרותי  יתרונן  את 
רחב,  ושירותי  מכירתי  מענה  לספק  שתדע  וכזו  חזקה  משותפת, 

וראשון מסוגו, בתחומי מוצרי הנייר ומוצרי הניקוי והטיפוח". 
"שניב"– היא חברה איכותית ומצליחה שתחתיה מיוצרים בין היתר 
אחרים  מוצרים  עשרות  ועוד  'טאצ''  החרדי  במגזר  המוביל  המותג 
הינו  זה שכל המיוצר בה  בגלל  ומפורסמת  וידועה  לבית,  איכותיים 
ללא כל חשש שבת וגניזה. בשוק מוצרי הנייר, הייתה 'שניב' עד כה 
נייר בכל  לייצור  לסמן בולט כאשר השבתת המכונות האוטומטיות 
שבת, עלה לחברה בעשרות מיליוני ₪ בשנה. למרות כל זאת ובשכר 
שמירת השבת, הייתה 'שניב' ליצרנית הנייר הביתי השנייה בגודלה 
בישראל, בעלת יכולת ייצור שנתית של כ-31 אלף טון נייר, ומחזור 

מכירות של 227 מיליון שקל ב-2016. 

פישל רוזנפלד  

כבל,  איתן  ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
לבחון  מנת  על  מיוחדת  לישיבה  שעבר  בשבוע  התכנסה 
פתרונות לעמלות משיכת מזומן בכספומטים. הדיון התקיים ביוזמת 
של  השירות  את  לתת  הבנקים  של  "חובתם  כי  שאמר  כבל,  היו"ר 
בלי  לכספומטים  להגיע  יוכל  אחד  שכל  בצורה  מזומנים  משיכת 

שיצטרך לקחת שני אוטובוסים או לצאת למסע". 
הוא הזכיר את הצעת החוק של ח"כ דוד ביטן, להגביל את עמלת 
אחריות  מסירה  "היא  כי  ואמר  הפרטיים,  בכספומטים  המשיכה 
מהבנקים, אך זו חובתם של הבנקים, שהכסף שלנו נמצא אצלם, לתת 
לנו את השירות הזה. זה נכון שיש אפליקציה אבל שושנה כבל עדיין 
צריכה לקום וללכת לסניף שלה, וכמו כל אחד אחר זה אומר לקחת 

שניים או שלושה אוטובוסים".

המפקחת על הבנקים השיבה לטענות ואמרה כי העובדות מראות 
כספומטים,  ב-515  מ-2012,  דרמטית  עלה  הכספומטים  שמספר 
ומספר הכספומטים החוץ בנקאיים גדל הרבה יותר, כך שמצב תושבי 
ישראל רק השתפר. היא הוסיפה כי בעקבות החוק שיזם היו"ר כבל 
לסגור  המפקחת  של  אישורה  את  לקבל  חובה  הבנקים  על  שמטיל 
סניף  אם  להבטיח שגם  כדי  זה  בעניין  עבודה  היא מבצעת  סניפים, 
לבקש  "התחלנו  נשמרת.  מזומן  משיכת  של  השירות  זמינות  נסגר 
מהבנקים, יותר ויותר, להשאיר כספומט במקום הסניף שנסגר – כך 
קרה ב-20 מקרים לאחרונה", אמרה. היו"ר כבל אמר בתגובה כי זה 
צריך להיות חובה – בכל מקום בו נסגר סניף חייב להישאר כספומט.
הארץ  ברחבי  כספומטים  המפעילות  הפרטיות  החברות  נציגי 
העמלות  אם  גם  מהפעילות  גדול  רווח  להם  נשאר  לא  כי  הסבירו 
לאחר  קמו  החברות  כי  ואמרו  בכלל,  אם  שקלים,   5-8 על  עומדות 

שזיהו צורך של הציבור. 

ארי קלמן

ועדת הכספים של הכנסת קיימה דיון בנושא חוק עידוד 
בניית דירות להשכרה ויו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ מוזס 
עד  תטופל  לא  עוד  כל  יועיל  לא  החוק  כי  טען  בדיון,  שהשתתף 
השיכון  ידי משרד  על  הנגבים  הפיתוח  דמי  גובה  בעיית  שורשה 
הוא  גם  פולקמן.  רועי  ח"כ  ידידי  כאן  "יושב  בניה.  פרויקט  לכל 
השתכנע שהמקום היחידי שאני ושכמותי מהציבור החרדי יכולים 
להתגורר בהם הוא העיר בית שמש. רק שם ראש העיר קולט אותנו 

בברכה". 
החרדי,  הציבור  את  מדירים  הערים  ראשי  "שאר  מוזס,  לדברי 

כמו ראש העין שם בונים אלפי יחידות דיור ואף אחת מהן איננה 
מיועדת לציבור החרדי, אין שם סוכה, מטבח מותאם או בית כנסת. 
בבית שמש ניסינו לקדם פרויקט לדיור להשכרה. יצאנו לסיור עם 
נציגי משרד  פולקמן,  רועי  ח"כ  עם  יחד  אני  בדבר:  הנוגעים  כל 
להשכרה  דירה  מחברת  לוי  עוזי  הדיור,  מטה  השיכון,  האוצר, 
להתקדם.  התחלנו  הסכמתה,  נתנה  העירייה  קרקע,  אותרה  ועוד. 
גבוהים  שמש  בבית  כזה  לפרויקט  הפיתוח  שמחירי  התברר  ואז 
ההופך  דבר  דיור,  ליחידת   ₪  300,000 על  ועומדים  במיוחד 
הוסיף  מוזס  יזם".  לשום  כדאי  ובלתי  ישים  לבלתי  הפרויקט  את 
בציניות: "הפיתוח הרי צריך לכסות את כביש 38 ואת כל מערכת 

הכבישים באזור…"
במהלך הישיבה, הציג מוזס נתון מטריד: באזור ג' בבית שמש 

עומדות מאות דירות ללא אכלוס כי אין טופס 4 ודווקא בגלל אי 
"אתם  עתק.  מחירי  בגינם  שנגבים  למרות  פיתוח,  עבודות  סיום 
יודעים למה מאות משפחות ממתינות לאכלוס? כי משרד השיכון 
בין  נופלים  המסכנים  התושבים  האזור.  פיתוח  את  השלים  טרם 
הכיסאות ממשיכים לשלם כל חודש שכירות יקרה על דירה זמנית 
וממתינים שמשרד השיכון, שגובה דמי פיתוח יקרים כל כך, יועיל 

בטובו לסיים את העבודה".
"אם עלות הפיתוח בפרויקט דיור להשכרה גבוהים כל כך, מה 
יועילו כל החוקים לעידוד בנייה להשכרה? הרי העלות גבוהה כל 
כך שאין זה משתלם? צריך לפני הכל, לפני החקיקה, לטפל בנושא 
פרויקטים  להפוך  יהיה  ניתן  אז  רק  ואולי  אותו,  להוזיל  הפיתוח, 

כאלה למעשיים והגיוניים".

כבל דורש: להרחיב את פריסת הכספומטים

שניב, יצרנית המותג טאצ', ותאגידי קיבוץ סאסא - מתמזגות בעסקת החלפת מניות  חברת שניב תקבל 100% ממניות 
סאסאטק וסאסאקוסמטיקס – מייצרות מותגי novo ומג'יק  קיבוץ סאסא יקבל בתמורה 24% ממניות חברת שניב

בזמן שבנקים עושים כל שביכולתם כדי לעבור כליל לשירותים דיגיטליים והלקוחות מתלוננים על מחסור חמור 
בכספומטים בנקאיים מוזלים, דורש כבל לשנות את כללי המשחק • המרוויחים הגדולים: החרדים

רכישת ענק של 'שניב': הופכת 
לאחת היצרניות הגדולות בישראל

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

לכולל  חברים  להסיע  מותר  האם  רכב,  כבעל  שאלה: 
יציאה  בין  הבדל  יש  האם  בהוצאות?  השתתפות  תמורת 
בהשתתפות  נכלל  ומה  הדרך'?  'על  זה  אם  ובין  מיוחדת 

סבירה שלא ייחשב כהסעת נוסעים בשכר?   
תשובה: בית המשפט קבע מספר פעמים שלא כל הסעה, 
ולא כל  רווח, תחשב הסעה בשכר,  אפילו שהינה למטרות 
הסעה שנעשתה במסגרת עסק של הסעות, תחשב ככזו. רק 
שילוב של השניים - עשיית רווח, בעסק של הסעות – מהווה 

'הסעה בשכר'.
בנתונים שבשאלה, תשומת הלב צריכה להיות מופנית גם 
בהוצאות  שהשתתפו  חברים  הסיע  שרק  שהנהג  לאפשרות 
הנסיעה יהיה חייב בתשלום מס בגין השתתפות זו, כמו גם 
לא  הפרטי  הרכב  של  החובה  ביטוח  שתעודת  סיכון  קיים 
לנוסח הספציפי  כזה, בהתאם  אירוע תאונה במקרה  תכסה 

של ביטוח הרכב.

שאלה: ראיתי בתקשורת שיש יוזמה לשינוי חוק האזנות 
סתר, מה בעצם אומר החוק? האם ומתי מותר לי להקליט 

שיחה שאני מבצע בטלפון שלי?
הוא  בישראל  כיום  המקובל  החוקי  ההסדר  תשובה: 
הדוברים  אחד  שלפחות  בתנאי  שיחה  להקליט  שמותר 
בשיחה מודע להקלטה. אם אתה מדבר בטלפון שלך, מותר 
בבית  קבילה  גם  תהיה  וההקלטה  השיחה  את  להקליט  לך 
אם  להקליט שיחה  אסור  סתר  חוק ההאזנות  לפי  המשפט. 
החקיקה  יוזמת  השיחה.  ממשתתפי  אחד  אינו  המקליט 
להקליט  אסור  שיהיה  כך  החוק  את  לשנות  מנסה  החדשה 
שיחה אלא אם כן כל המשתתפים בה ידעו אודות ההקלטה.

שאלה: אני מייצג את עצמי לבד בתביעה שהוגשה נגדי. 
להציג  אותי  לחייב  השני  הצד  ביקש  המשפט  במסגרת 
קיבל את הבקשה. האם  ובית המשפט  מסמכים מסוימים 

חובה עלי לעשות כן?
בבית  אזרחיות  בהתדיינויות  המקובל  הכלל  תשובה: 
נתבע  אם  פתוחים.  בקלפים  משחק  הוא  בישראל  המשפט 
לא מגלה את המסמכים שהוא נדרש לגלות לפי צו שיפוטי, 
עלולה להימחק הגנתו והוא עלול לחטוף פסק דין בתביעה 
אי הצגת המסמכים. אם תובע לא הציג מסמכים  רק לאור 

שהוא נדרש בצו גילוי מסמכים, עלולה להימחק תביעתו.
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

מוזס נאבק: מאות מחכים לדירות בבית שמש
במהלך דיון על חוק עידוד בנייה להשכרה טען ח"כ מוזס: "כל עוד לא יוזלו מחירי הפיתוח, לא יועיל לחוקק חוק. מחירי 

הפיתוח הגבוהים הופכים כל פרויקט לבלתי כדאי" 
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צרכנות 
מאחסנים בגדים נקיים מכתמים

סופי:  זה  עכשיו 
כאן  כבר  החורף 
עוברים  הקיץ  ובגדי 
בארון  לאחסון 
הבא.  לאביב  עד 
לשמור  מנת  על 
הבגדים  מצב  על 
גם  מהם  וליהנות 

בשנה הבאה חשוב להקפיד על אחסון נכון ולפני 
עליהם  שהצטברו  הכתמים  כל  הסרת  על  כן, 
שככל  משום  וזאת  האחסון  טרם  העונה  במהלך 
יהיה  הבגד,  על  יותר  רב  זמן  יישארו  שהכתמים 
קשה יותר להסיר אותם. וניש קליה גולד, יסייע לך 
בהסרת מגוון כתמים קשים כמו שוקולד, קטשופ, 
קפה, יין, פירות, גלידה ועוד, ובעזרתו תאפסני את 

הבגדים נקיים מכתמים.

עשי סדר בשידת מוצרי הטיפוח 
נוטה  העור  בחורף 
שימוש  עקב  להתייבש 
תנורים  במחממים, 
הלחות  ומזגנים, 
הופך  והעור  יורדת 
כיצד  ורגיש.  לפגיע 
גוטליב,  שרון  נתכונן? 
ההדרכה  מנהלת 
לאודר  אסתי  של 

מומלץ   • הבאים:  הצעדים  על  ממליצה  בישראל 
היו  שברובם  הקלים,  הקיץ  מרקמי  את  להחליף 
על בסיס מים או ג'ל, למרקם עשיר יותר על מנת 
לחות  קרם  למשל:  לעור.  ולחות  הזנה  להעניק 
Resilience Lift Extreme, קרם למראה מוצק 
יותר, ממצק ומחליק את העור • אפשרות נוספת, 
להגיע  מנת  על  )סרום(  תיקון  מוצר  לשלב  היא 
מוצרי  למשל  ואפקטיבית.  יותר  טובה  לתוצאה 
 Advanced Night Repair התיקון שלנו:  סרום
 - Synchronized Recovery Complex
ומסייע  לעין  הנראים  העבר  נזקי  את  מתקן   II
הסביבה  של  המזיקות  ההשפעות  עם  להתמודד 
הנראות על העור • רובינו נוטות לנהל שגרת טיפוח 
במרקם  לילה  קרם  להוסיף  גם  הזמן  זה  בבוקר, 
עשיר יותר, כידוע בלילה העור אינו חשוף לקרינה 
ורדיקאלים חופשיים וזה הזמן לטפל ולשקם. למי 
מומלץ  ואדמדם,  מגורה  יבש  שהעור  שמרגישה 
ומפנק  עשיר  מרקם  בעלי  במוצרים  להשתמש 
ושאינם ריאקציוניים • בנוסף, זה הזמן לטפל בעור 
כתוצאה  בפיגמנטציה  טיפול  יותר,  ממוקד  באופן 

מהשמש, פילינגים למינם ומסכות.

לעטוף את הילדים בחום ובסטייל
2018 של  קולקציית חורף 
קדס קידס הינה קולקציה 
עשירה, צבעונית ורבגונית. 
מורכבת  הקולקציה 
השראה  קבוצות  מארבע 
עם  אחת  שמשתלבות 
אחת  ומשלימות  השנייה 
קבוצת  השנייה.  את 
הינה החורפית  ההשראה 
משמעות    WABI SABI
ביפנית,  שלכת  הינו  השם 
משלימה  קבוצה  זוהי 
לקראת  לחנויות  שנכנסת 

את  משלימה  הקבוצה  חדש.  עניין  ויוצרת  חורף 
מעבר  כלומר  עזים,  יותר  בצבעים  אך  המראה 
עונה  בתחילת  המוצגים  רכים  פסטלים  מצבעים 
בקבוצה  ומתפרצת  עזה  עוצמתית  צבעוניות  אל 
, דבר היוצר מראה מונוכרומטי מושלם בחנות.  זו 
הקבוצה בהשראת שנות ה-70 הנוסטלגיות, חמה 
שילובים  ונכונה,  מרגשת  צבעוניות  בעלת  ונעימה 
וירוק  שמנת  אפרסק  עם  וחומים  אבן  בורדו,  של 
מושחר  )זהב   COPPER של  נגיעות   + אמרלד 
ונחושת( הבא לידי ביטוי בעיקר בדפוסים וטכניקות 

בארט על הדגם. בואו להתחמם בסטייל!

מלון מהדרין חדש
"צפורי בכפר" בחפץ  המוניטין המשובח של מלון 
הארץ,  לצפון  גם  עצמו  את  לשכפל  עומד  חיים 
צפורי,  אלי  העסקים  איש  המלון,  שבעל  לאחר 
רכש לאחרונה את מלון "עדן" בטבריה – ומתעתד 
להכשיר אותו עבור הציבור החרדי. המלון בניהולו 
של צפורי ייפתח לציבור כבר בשבועות הקרובים. 
בסמיכות  טבריה,  בלב  שוכן  בטבריה  "עדן"  מלון 
קריית  בעיר  החרדית  ולשכונה  הקניות  לאזורי 
 100 והרי הגולן. במלון  נופי הכנרת  – מול  שמואל 
והרצאות  אירועים  ואולמות  אוכל  חדרי  חדרים, 
וכנסים  עיון  ימי  לאירוח  לאידיאלי  אותו  ההופכים 
כמו גם לשבתות משפחתיות ושמחות. אלי צפורי: 
להם  מגיע  יותר.  הרבה  מגיע  החרדים  "לנופשים 
ושירות  מלכותיים  אירוח  תנאי  עם  ומרגוע  נופש 
מלונאי מושלם ויוקרתי ולצד זאת, הקפדה, באופן 
קבוע ומובנה, על כל פרט ופרט ברמת המלונאות 
המהודרת  הכשרות  רמת  לצד  ביותר  הגבוהה 

ביותר".

תפרגנו לעצמכם משקה חם וקסום
כבר  החורף 
בערבים  כאן, 
תפרגנו  הקרירים 
רגע  לעצמכם 
עם  חמים 
מסדרת  חליטה 

קולקציית  ויסוצקי,  של  המחודשת  הקסום'  ה'גן 
פרי  המוקפד  העדכני  בעיצוב  מפנקת  חליטות 

מעצב האריזות הידוע ברוך נאה. זה פשוט יעשה 
שונים,  טעמים  מ-25  למעלה  בסדרה  טוב.  לכם 
הטעמים  את  למצוא  אחד  לכל  המאפשרים 
המתאימים לו במיוחד, לגוון ולהתפנק כל יום עם 

טעם אחר ושונה.

40% הנחה על קולקציית החורף 
את  מעמיקה  ישראכרט 
שיתוף הפעולה עם חברות 
החרדי  במגזר  מובילות 
תכנית  חברי  לטובת 
במסגרת  יותר".  לך  "מגיע 
ישראכרט  מעניקה  זו 
התכנית,  חברי  ללקוחותיה, 
הטבה משמעותית ובלעדית 

ברשת קידישיק: 40% הנחה על קולקציית החורף 
ההנחה  בכסלו.  כ"ג  ח-  התאריכים  בין   2017-18
המשתתפים  פרטים  מגוון  על  לצרכן,  מהמחיר 
"מגיע  תכנית  חברי  החודש  ייהנו  בנוסף,  במבצע. 
באיקאה  ברכישת  הנחה   ₪ מ-100  יותר"  לך 
בסכום מעל 300 ₪. המבצע עד י"ב בכסלו. הטבות 
אלו ועוד ניתנות בנוסף למגוון ההנחות הנעות בין 
3% ל5% באלפי חנויות.  להצטרפות לתכנית מגיע 

לך יותר חייגו: 1-800-22-88-44.

אלפים השתתפו במבצע 'קונים בקפה'
עלית  קפה  אוהבי  אלפי 
במבצע  חלק  לקחו 
"קונים בקפה" במסגרתו 
שעה  מדי  התקיימה 
 – הגרלת  חול  יום  בכל 
קניוני  של  גיפטקארד 
 2,000 בסך  עזריאלי 
נמסר:  עלית  מקפה   .₪
"לחברת קפה עלית, כמי 

להשיב  חשוב  היה  לקוחותיה,  לקהל  שמחוברת 
חשים  אנו  אותם  והפרגון  האהבה  על  ללקוחותיה 
ומשאבים  מחשבה  השקענו  לכן  השנים,  במהלך 
רבים במבצע שיעניק פרס לזוכים רבים. בכל שעה 
ממוצרי  הרוכשים  מבין  זוכה,  עלה  המבצע  מימי 
הנמס של קפה עלית, וזכה בגיפטקארד של קניוני 
למשתתפים  מודים  אנו   .₪  2,000 בסך  עזריאלי 
ומבטיחים  הזוכים  עם  שמחים  במבצע,  הרבים 
להמשיך ולהעניק ללקוחותינו חוויית קפה טעימה 

ומרגשת עם שלל המותגים שלנו.

מוצר לכל החיים במחיר מיוחד
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ש  י ג נ ה ל
מוצרי  את 
ג  ת ו מ ה
י ת ר ק ו י ה

 M i e l e
לקהל   ,

שיושם  המהלך  הצלחת  את   וממשיכה  הרחב 
בנובמבר אשתקד ובבסיסו שיווק של תנור ומכונת 
כביסה של המותג המוביל במחיר הנמוך מ- 4,000 
₪. בחודש נובמבר אשתקד החל המהלך להנגשת 
מוצרי המותג והוצעו מס' מוצרים במחירים נמוכים 
Miele המשווקים בישראל. לאור  ממחירי המותג 
החיובית  וההשפעה  הגבוהים  המימוש  היקפי 
החליטה  למותג,  המודעות  על  למהלך  שהייתה 
ולשווק  הפעילות  את  להעמיק  אלקטרה  חברת 
דגם נוסף של תנור בנפח פנימי ענק של 76 ליטר 
בנוסף,  בלבד.   ₪  3,990 של  תקדים  חסר  במחיר 
של  תקדים  חסר  במחיר  כביסה  מכונת  תוצע 
 Miele 3,990 ₪ בלבד. בדומה לכל מוצרי המותג
שנים   20 של  לשימוש  נבדקים  אלו  מוצרים  גם 
ומבטיחים אמינות ואיכות גבוהה לאורך זמן כיאה 

למותג עילית.

להסרת לכלוך, אבנית, חלודה וכתמים
תמיד  לא 
זמן  לך  יש 
ן  ו י ק י נ ל
לכן  יסודי, 
צריכה  את 
ן  ו ר ת פ
י  ו ק י נ ל
וקל.  מהיר 
מציעה  סנו 

ופשוט  מהיר  לניקוי  בארץ  מסוגו  בלעדי  מוצר 
רב  –מטליות  קאלק  אנטי  הלכלוך:  סוגי  כל  של 
המעניקות  כללי  וניקוי  לכלוך  להסרת  שימושיות 
אבנית,  לכלוך,  מסירות  אחד:  במוצר  פעולות   4
קאלק  אנטי  מטליות  וכתמים.  שומן  חלודה, 
מושלמות  מתוצאות  ליהנות  לכם  מאפשרות 
משטחים  של  מהיר  לניקוי  ואידיאליות  קל,  בניגוב 
שונים ברחבי הבית. להשיג באריזה של 50 מטליות 

לניקוי כללי.

ניחוח גברי מרענן
הפופולארי  המותג  מן,  קרמה 
הישראלים,  הגברים  בקרב 
פותח  אשר  גוף  קרם  משיק 
הגברי.  העור  לצרכי  במיוחד 
ועשיר  במהירות  נספג 
החדש  הדור   . לחות  במרכיבי 
פותח  לגברים  גוף  קרמי  של 
להתמודד  במטרה  במיוחד 
ולכן  הגבריים  המאפיינים  עם 
מן"  "קרמה  של  הגוף  קרם 
עשיר במרכיבי לחות, במרקם 

מריחה,  לאחר  דביק  אינו  במהירות,  נספג  קל, 
ומבשם את הגוף בניחוח גברי מרענן. הקרם עשיר 
במרכיבי לחות פעילים: ויטמין E, אלנטואין ושיאה 
אשר מעניקים לחות מיידית, מרככים עור מחוספס 

ומרגיעים רגישות ואדמומיות בעור.

הסופגניות של החורף או של חנוכה?
נכון אנחנו כבר כמעט בחנוכה, 
מרגש,  הסופגניות  ריח  אבל 
מתוקפת  כבר  במאפיות  נמצא 
לנו  מאפשר  והוא  החגים, 
לנו  שמחכה  ממה  טעימה 
החנוכה.  ימי  שמונה  במשך 
הסופגניות  רבים,  בעבור 
החורף  ממבשרי  לחלק  הפכו 
הישראלי, לצד הגשם, המרקים 
והמעילים. גם ריקי נאמן מבעלי 
מסכימה  נאמן,  מאפה  רשת 
לדבריה:  הזאת.  ההבחנה  עם 
טעים  מאפה  היא  "הסופגניה 

וחם שמתאים מאוד לימות החורף הקרים. בנוסף 
גוש  רק  לא  היא  הסופגניה  האחרונות,  בשנים 
מקום  ובכל  זולה,  תות  בריבת  מלא  שומני  בצק 
טעמים  במגוון  מלאות  סופגניות  למצוא  ניתן 
עם  סופגניות,  ומיני  רגילות  סופגניות  וטקסטורות 
ההיצע בא הביקוש". אז לא צריך לחכות לחנוכה 
אפשר כבר עכשיו לגשת לאחד מסניפי קפה נאמן 
בדיוק  וטעימה  חמימה  סופגניה  לעצמכם  ולבחור 

בטעם שאתם אוהבים.

מצבי הרוח של השמפו והמרכך 
נוסף  ניחוח  מציגה  קוסמופארם 
כיף,  של  הרוח  מצבי  בסדרת 
הראש,   את  לכם  שתסדר  הסדרה 
לכל  זוהר  בניחוח   GLOW כיף 
בבקבוק  מגיע  הניחוח  השיער.  סוגי 
וניחוח  שחור   - זהב  בצבעי  דרמטי 
הרוח  מצב  את  לך  שיסדר  זוהר 
כיף  ומרכך  שמפו  חפיפה.  בכל 
לשימוש  השיער  סוגי  לכל  מתאים 
יומי, בעל רכיב ה- HSP אשר מרגיע 
מפני  עליו  ומגן  הקרקפת  עור  את 

'כיף'  שמפו  של  הייחודית  הנוסחה  ויובש.  גירויים 
מעניקה לשיערך הגנה מרבית וטיפוח מושלם בכל 
העוטף   5B ויטמין  בפרו  מועשר  השמפו  חפיפה. 
את השערה, מזין אותה בלחות ומעניק לה מראה 
בריא ובוהק. חברת קוסמופארם, יצרנית ומשווקת 
סדרת הטיפוח 'כיף'. המותג כיף, המוביל בישראל 
מוצרים  של  רחב  מגוון  מציע  הרחצה,  בתחום 
למפנקת,  הרחצה  חוויית  את  ההופכים  איכותיים, 

קלילה ואנרגטית.

ניקיון עם עוצמה 
וההכנות  מתקרב  החנוכה  חג 
את  מוציאים  כאשר  בעיצומן. 
לקראת  אותן  ומכינים  החנוכיות 
לעתים  מגלים  הנרות,  הדלקת 
קרובות כי ניקוי כלים ממתכת הוא 
אתגר לא פשוט.  סנו מציע פתרון 
מתכות  והברקת  לניקוי  מושלם 
 – מתכת  רב  סנו  שריטות:  ללא 
את  מושלם  באופן  ומבריק  מנקה 
כל סוגי המתכות: נירוסטה, כסף, 

כרום, ניקל, פליז, נחושת, ארד ועוד.

מגוונים את החורף
כמו  אין 
ערב  ארוחת 
ת  י ת ח פ ש מ
י  ב ר ע ב
ף  ר ו ח ה
 , ם י ר ק ה
בחוץ  כאשר 
ובבית  חשוך 
ם  י צ ב ק ת מ

לארוחה  השולחן  סביב  המשפחה  בני  כל  להם 
ארוחות  את  לגוון  לכם  מציעה  לבן'  'הוד  חמה. 
הערב המשפחתיות עם מגוון השניצלים והקציצות 
ומיוחדת  חמימה  אווירה  שיעניקו  הבשריים 
'הוד  מוצרי  כל  אוהבים.  שכולם  נפלאים  וטעמים 
כולסטרול,  דלי  הם  משובח.  מהודו  עשויים  לבן' 
מונוסודיום  תוספת  וללא  משמרים  חומרים  ללא 
גלוטמט. בהשגחת בד"צ מהדרין של הגר"א רובין 

שליט"א, להשיג בחנויות המובחרות.

ערכות שינה במתנה 
סנטר'  'עמינח  רשת 
במבצעים  ממשיכה 
שיאפשרו  המיוחדים 
מזרנים  לרכוש  לכם 
בשקט  ולישון  איכותיים 
ובנוחות: קונים זוג מזרני 
 COMPORT עמינח 

ומקבלים במתנה ערכת שינה הכוללת 2 כריות ו-2 
 LUXURY מגני מזרן. בקניית זוג מזרני קינג קויל
מקבלים   EXCLUSIVE קויל  קינג  מזרוני  זוג  או 
במתנה ערכת שינה מהודרת, הכולל 2 כריות + 2 

מגני מזרן + 2 סדינים + 2 ציפיות + 2 ציפות.

פגייה מצטיינת
השנה  זאת  השנה,  גם  בחר  הבריאות  משרד 
הרפואי  במרכז  הפגייה  את  ברציפות,  הרביעית 
האיכות  מדדי  פי  על  מצטיינת  לפגייה  שיבא 
הכוללים שיעור זיהומים, תשתיות, כוח אדם ועוד. 
על  ושומרת  להוביל  ממשיכה  בשיבא  הפגייה 

ם  י ט ר ד נ ט ס ה
ם  י ה ו ב ג ה
ם  י ב ו ט ה ו
הובלת  ביותר. 
הטיפול  תחום 
הוא  בפגים 
היעדים  אחד 

הקדיש  אשר  הרפואי  המרכז  של  האסטרטגיים 
פגייה  לבניית  תרומות  לגיוס  גאלה  ערבי  שני 
חדשה, שתהיה הפגייה המובילה ביותר בארץ ואף 
מהמובילות בעולם. הפגייה החדשה תכלול חדרים 
רפואי  ציוד  בה  יהיה  ומשפחתו,  פג  לכל  פרטיים 
מוקד  להיות  תמשיך  והיא  בעולם,  מהמתקדמים 
מכל  ומרכבים  קשים  במקרים  ולטיפול  לקליטה 
הארץ. הפגייה בשיבא מונה כיום 58 מיטות אשפוז 

וכוללת יחידה לטיפול נמרץ פגים ויחידת ביניים.

חבילות חתנים חדשות 
'קרן בני הישיבות', יוצאת במבצעי חבילות חתנים 
מיוחדות ומפנקות במיוחד: עסקה 1: מקרר שארפ 
משולב,  תאי  דו  קינג  תנור  מהדרין,  ליטר(   500(
2: מקרר  מכונת כביסה 'בוש' ב- 6950 ₪. עסקה 
'אלקטרה' )450 ליטר(, תנור דו תאי משולב, מכונת 
כביסה קונסטורקטה ב-4999 ₪. עסקה 3: מקרר 
סמסונג )500 ליטר( , תנור דו תאי , מכונת כביסה 
קונסטורקטה )7 ק"ג( ב-7300 ₪. עסקה 4: מקרר 
)530 ליטר( -LG 5, תנור 'סאוטר' תא אחד משולב, 
 .₪ ב-8000  ק"ג(   6( אלקטרולוקס  כביסה  מכונת 
תנור  בד"ץ,  ליטר(   525( 'בקו'  מקרר   :5 עסקה 
 ) ק"ג   6( אלקטרה  כביסה  מכונת  משולב,  תאי  דו 
ליטר(   580( 'שארפ'  מקרר   :6 עסקה   .₪ ב-6750 
ומכונת  משולב  תאי  דו  סאוטר  תנור  מהדרין, 

כביסה קונסטורקטה ב-7950 ₪. 

חום כשלעצמו אינו דבר מסוכן
ייחודי  כנס 
נערך  מסוגו 
נורופן  מטעם 
בכנס,  לילדים. 
ם  י י ק ת ה ש
בלאונרדו סיטי-
ברמת  טאואר 
ארוחת  וכלל  גן 

הד"ר  של  מרתקת  הרצאה  ניתנה  עשירה,  בוקר 
יפה  בהלל  ילדים  מחלקת  מנהלת   – קליין  עדי 
'מיתוסים בחום' שברה  בנושא  בחדרה. ההרצאה 
לא מעט מיתוסים נפוצים בקרב הציבור... באירוע 
נכחו אימהות חרדיות לתינוקות וילדים וגם אימהות 
מהדברים.  חלק  לשמע  הופתעו  ילדים  למספר 
האמירה  היה  שנופץ  הבסיסיים  המיתוסים  אחד 
ויכול  וילדים  תינוקות  אצל  מסוכן  גבוה  "חום  כי 
לגרום לנזקים רבים". ד"ר קליין הסבירה שהורים 
עצמה  בפני  מחלה  הינו  חום  כי  מאמינים  רבים 
היכולה לגרום נזק לילדם, ובמיוחד כשהחום גבוה 
נוטלים מספר  יותר, רבים מהם אף  יותר וממושך 
לטיפול  בדחיפות  ופונים  החום  להורדת  תרופות 
הינו  כסימפטום  חום  כי  הן  העובדות  אך  רפואי. 
תגובה הסתגלותית של הגוף, וכשלעצמו אינו גורם 
כאבי  כגון  בתסמינים  מלווה  החום  לעיתים  לנזק. 
וחוסר מנוחה.  ראש, שרירים, צמרמורות, עצבנות 
מורידות  בילד בתרופות  רצוי לטפל  אלו  במקרים 
חום ומשככות כאבים, כדוגמת נורופן לילדים, על 
עוד  כל  אך  הנוחות.  אי  מידת  את  להפחית  מנת 
ואינו סובל מתסמינים מטרידים  הילד חיוני ושמח 
מלבד החום עצמו- אין כל צורך להוריד את החום.
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מסעדה למהדרין ברמת החייל
שמוגשות  במנות 
שאלוט,  במסעדת 
למצוא  אפשר 
המטבחים  את 
מהרי  היהודיים 
וגיאורגיה  הקווקז 
לתבשילים  ועד 
ם  י י ס ו ר ה

בעל  אמאייב,  מישה  והמסעדן  השף  המסורתיים. 
ידי זהב וניסיון של הפעלת מסעדות כשרות ברחבי 
בכל  שלו  והאדיב  החם  האופי  את  משרה  רוסיה, 
רחבי המסעדה. שאלוט מציעה מטבח יהודי קווקזי 
ים תיכוני כשר למהדרין, עם מבחר מנות בצקים 
בעבודת יד, נתחי בשרים מובחרים בגריל ובצלייה 
קולינרית  מחוויה  להתרגש  בואו  דגים.  ומאכלי 
חוצת גבולות, כשרה למהדרין בתל אביב, משגיח 

במקום. רחוב הברזל 3, רמת החייל, ת"א 

המרכז לכלי כסף
משפחת  אלה  בימים 
גולדקנופף המזוהה בתחום 
למעלה  זה  הכסף  כלי 
מארבעים שנות ניסיון   מציגה 
מבחר ענק של חנוכיות מכל 
במחירים  והרמות  הגדלים 
בארץ     ביותר  הזולים 
ביותר.  מכובד  וותק  עם 
וכלות    חתנים    , מחותנים 

חנוכיה  להעניק  החפצים 
מכובדת יוקרתית ,  מרשימה 

למצוא    תוכלו     , סביר  במחיר  להדלקה  ונוחה 
הכנסו   . האידיאלי  הפיתרון  את  גולדקנופף   אצל 
להתרשם מהמבחר האדיר והמיוחד  במרכז לכלי 
יחס    . ברק  בני   128 עקיבא  רבי  כסף-גולדקנופף   
אישי  /  מבחר עצום  /  מחירים נמוכים  /  תשלומים 
נוחים .  בואו להתרשם מחווית קניה    ו תהנו מרכישה 

נעימה . לבירורים:  03-5784821   

קצרצרים
לקראת חנוכה, קאנאפ׳ס מציעים 
של  חגיגיים  אירוח  מגשי  מבחר 
מיני  מיוחדות,  פרלין  סופגניות 
מיוחדות  מנות  ועוד  דונאט׳ס 

שיעשירו את החנוכה.
03-7788663 

ברמן  מאפיית  החלה  אלו  בימים 
סופגניות  מגוון  ומכירת  באפיית 
הטעמים  את  המשלב  עשיר 
לצד  והאהובים  הקלאסיים 
מרעננים  וחידושים  הפתעות 
חלביות  סופגניות  סדרת  הכולל 

ופרווה בשלל מילויים וציפויים

רשת רולדין משיקה, זאת השנה 
ה - 28 את קולקציית הסופגניות 

של חנוכה

וקייטרינג  "מתוקה"  קונדיטוריית 
מגשי האירוח- "מתוקה רומסרוויס", 
לצד  מגוון,  סופגניות  ליין  מציגה 
לקראת  וקלאסיים  אהובים  טעמים 

חנוכה

גרג משיקה סדרת סופגניות  רשת 
שוקולד,  מילוי  ייחודיים:  במילויים 
ואגוזי  קרמל  ,קרם  פירורים  גבינת 

לוז. מחיר: 7 ₪ ליחידה

רשת "קופיקס" נערכת לחג החנוכה 
קלאסיות  ריבה  סופגניות  ותציע 
סופגניות   2 של  אטרקטיבי  במחיר 
רשת  סניפי  בכל  בלבד  שקלים  ב-5 

"קופיקס" ו"סופר קופיקס"

סופגניות  מגוון  מציעה  ביגה,  רשת 
רושה,  וניל,  קרם  ייחודיים  במילויים 

ריבה ולוטוס



רעומה  המעצבת 
מציגה:  זק"ש 
חורף  קולקציית 
2018 - מסע בעולם, 
מרהיבה,  הקולקציה 
ומבוססת  רבגונית 
בדים  ייצור  על 
מוגבלת  במהדורה 
סריגים  בחירת  לצד 

ואריגים ייחודיים 

7 י"ח בכסלו תשע"ח 6/12/17

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

הבינלאומי  הטיפוח  מותג 
מהדורה  משיק    GARNIER
מסלריים.  מים  של  מוגדלת 
מסיר  אחד:  במוצר  פעולות   3
איפור, מנקה ומרגיע את העור, 
מחיר  בשטיפה.  צורך  ללא 
 700  – וחסכוני  גדול  בקבוק  

מ"ל: 40 ₪ 

מעצב  קרם  משיק:  "כיף"  האהוב  המותג 
תמצית  מכיל  לילדים,  קשרים  ומתיר 
רוזמרין לשמירה על היגיינת השיער, מכיל 
בעל  ובוהק,  בריא  למראה   B5 ויטמין  פרו 
ניחוח מרענן שנשאר לאורך זמן, ללא צורך 

בשטיפה. מחיר לצרכן : 19.90 ₪

ג'ורג'יו  משיק  דצמבר  בחודש 
אלגנטים  בישום  מארזי  ארמני 
במחירים  במיוחד  ויוקרתיים 
להשיג  ומפתיעים.  שווים 

ברשתות הפארם

המוביל  הקוסמטיקה  מותג 
הצעה  עם   LANCOME
במיוחד  אטרקטיבית 
מארז  דצמבר  בחודש 
במהדורה  וטיפוח  בישום 
מיוחד.  ובמחיר  מוגבלת 

להשיג ברשתות הפארם

משיקה  לקוסמטיקה  מעבדות  ג'ויה 
 Keratin Forte מוצרי  סדרת 
על  מבוססת  הוורודה(  )הסדרה 
בחלבון  המועשרת  ייחודית  פורמולה 
עם  יחד  גבוה,  בריכוז  טהור  קריאטין 
לשיקום  חיוניים  ויטמינים  קומפלקס 
וחיזוק סיב השיער, תמצית שמן ארגן 
המעניקים  שיאה  וחמאת  טהורה 

רכות, לחות ושיקום השיער

"שעוני  קולקציית 
של  הרטרו" 
השעונים  מותג 
 Casio הבינלאומי

מיוחדת  סדרה 
שנה   35 לציון 
של  המקורי  לדגם 

ג'י-שוק )1983(
ע  מיד ל-200 מטר, 
אזעקות,  תאורה, 
וטיימר.  סטופר 
בצבעים  מגיע 

שוני ם 

מציגה:   SACARA האיפור  חברת 
PRO EYE PALETTE - 3 פלטות 
מושלם.  עיניים  למראה  צלליות 

מחיר: 59.90 ₪ למארז

במבצע   KIWI לילדים  האופנה  מותג 
מ-  החל  החורף,  קולקציית  כל  על   1+1
כולל  לא   10/12/2017 עד   1/12/2017

נעליים, בייסיק, פרומו ומוצרי קופה

רשת סלון פיקס מציעה מבצע למגוון רחב של תכשיטי 
גולדפילד במחיר מיוחד: 2 תכשיטים ב- 100 ₪ להשיג 

ביהוד ברחוב מוהליבר 5 ובראשון לציון ברחוב רמז 1

נעלי  קולקציית  משיקה   SCOOP רשת 
ערב. טווח מחירים:  49.90 ₪ - 149.90 ₪

מציגה:   LABELLO
בנוסחה  הקלאסי  לבלו 
והידועה  המוכרת 
במיוחד.  נוצץ  במראה 
שיאה  בחמאת  מועשר 
טיפוח,  מעניק  ופנטנול: 
מיובש  והגנה  רכות 
שעות.   12 למשך 
דצמבר  חודש  במהלך 
במחיר השקה: 11.90 ₪

מציג:  הילדים  נעלי  מותג  פפאיה 
קולקציית חורף 2018 לפעוטות וילדים 
צבעוניות  עם  ופונקציונליות,  באיכות 
אופנתית, ססגונית מגוונת, טקסטורות 
עם  המשולבים  מפתיעים  והדפסים 
גזרות נוחות. טווח מידות: 21-40 טווח 

מחירים: 159.90-269.90 ₪

של  השמש  משקפי  קולקציית  באירוקה:  חדש 
המותג המוביל סלין לחורף 2018. טווח מחירים:  

 ₪ 1189-1469

הפועל  בשמים  מותג   ,FEEL PERFUME BAR
בושם  בהשקת  בשמים,  בר  של  ייחודי  בקונספט 
וקסום.  פרשי  בניחוח   LUSTFUL לנשים,  חדש 

מחיר 50 מ"ל: 79.90 ₪

 YVES SAINT LAURENT מותג המעצבים
בהצעה אטרקטיבית במיוחד בחודש דצמבר 
מארזי טיפוח ואיפור יוקרתיים במחיר מיוחד. 

להשיג ברשת אפריל ובחנויות מובחרות

של  חדש  דור    SMARTמקסימה משיקה:  סנו 
חדשנית,  בטכנולוגיה  חכמים  כביסה  מוצרי 
- לשמירה על הבגדים כמו  4 תועלות  המשלבת 
וניקוי  קשים  כתמים  הסרת  זמן:  לאורך  חדשים 
עמוק, מניעת האפרה ושמירה על הלובן, שמירה 

על זוהר צבעי הבגדים והגנה על סיבי הבד

פיור  רחצה  ג'ל  להשיק:  גאה  לגבר  ניוואה 
אימפקט לגוף, לפנים ולשיער המעניק תחושת 
מחיר  כדוריות.  מיקרו  ומכיל  טהורה  רעננות 

מומלץ לצרכן: 19.90 ₪ תכולה: 500 מ"ל

 *המלצת השבוע
המותג  משווקת  קיטצ'ן,  ארקוסטיל  רשת 
הדור  את  מציגה  בישראל,   Arcosteel
והמחבתות  הסירים  סדרת  של  החדש 
 Diamond Hard- דיאמונד  ארקוסטיל 
Anodized . הכלים מיוצרים עם ציפוי מנוע 
הכלי  של  חייו  אורך  את  המשפר  הידבקות 
ואת עמידותו, מאפשר שימוש מופחת בשמן 
מאוד  לקל  הכלי  את  והופך  הבישול  בעת 
במבצע  הסדרה  כל  ההשקה  לרגל  לניקוי. 

40% הנחה! בתוקף עד 28/2/2018



יום רביעי, כ"ה בכסלו )13.12.17(
נר שני של חנוכה, בשעה 19:30 
מרכז פיס משואות, רח' ירושלים 1 בני ברק

האירוע המרכזי של חנוכה

במעמד מורנו ורבנו הגאון הגדול

רבי שמעון בעדני שליט"א

חבר מועצת חכמי התורה

את הערב ינעימו הזמרים
משה לוק ותזמורתו // מוטי שטיינמץ // תזמורתו של רובי בנט

הנחיה וקטעי שירה: אלעד כהן

 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

"ָאז ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור "
מחלקת
תרבות

כר

₪ 10
מכירה מוקדמת 

במחלקת תרבות
ובלשכת סגן ראש העיר

הרב דדון

בס“ד

לאור הביקוש הגובר והולך לסייע לתלמידים
המתקשים בלימוד הגמרא

מרכז "הקשיבה" יוצא בקורס מיוחד
לפיתוח כישורי הלמידה בגמרא

לאברכים ור"מים שרוצים להתמחות ולהתייעל בתחום.

בהנחיית

הרה"ג ר‘ מיכל טראובה שליט"א
מנהל רוחני ישיבת מאור ישראל ומרבני מרכז "הקשיבה"

הקורס כולל 10 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד.

הקורס בהנחה מיוחדת ובמימון מרכז "הקשיבה" בסך 200 ₪ בלבד.         

מספר המקומות מוגבל.

זכות קדימה לשייכים לתחום.

ההרשמה במשרדי מרכז "הקשיבה"
בטלפון: 03-6161067.

מענה טלפוני בין השעות 9:30  - 15:30.

מקשיבים לקושי
לומדים ללמד

מרכז יעוץ והכוונה לבני הישיבות
בהכוונת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

רח' רבינו אשר 6 בני ברק 

בימי חופשת החנוכה תתקיימנה אי"ה קייטנות בגנים העירוניים החרדיים.
הקייטנות תערכנה ע"י הסייעות בגנים וע"י מדריכות בנות סמינר

(הלומדות מגמת גננות והוראה).

לאחר ימי הרישום לא תינתן אפשרות להירשם לקייטנה!
לא ינתן החזר כספי על ביטול רישום!
קיום הקייטנה תלוי במספר הנרשמים.

אין התחייבות מראש לקיים קייטנה בכל גן.
מקום השיבוץ של הילדות בקייטנה יתפרסם אי"ה בגנים.

מועד הקייטנה: 
מיום ראשון, כ"ט בכסלו תשע"ח (17.12.17)

עד יום שלישי, א‘ בטבת תשע"ח (19.12.17) כולל, 
סה"כ- 3 ימים, בין השעות 8:30 עד 13:30.

המחיר: 40 ₪.
על הילדות להביא אוכל מהבית כל בוקר.

בימי הקייטנה לא יתקיימו צהרונים.
הרישום ייערך מיום ראשון, ט“ו בכסלו תשע"ח (3.12.17) 

עד יום שישי, כ‘ בכסלו תשע"ח (8.12.17) כולל.
בטלפון:  ביממה,  שעות   24 אשראי  בכרטיס   .1

.074-7601919
2. במזומן או בצ'ק (לפקודת החב' הכלכלית לב"ב בע"מ)

 ,21 כוכבא  בר  רח'  הכלכלית,  החברה  במשרדי 
מגדלי אפי קונקורד. בימים א'-ה', בין השעות 

חנוכה שמח,
מחלקת גני ילדים

קייטנת ימי החנוכהקייטנת ימי החנוכה

מחלקת גני ילדים

.14:00-9:00
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03-6162228
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

אופקים

■ 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)49-49(_____________________________________________

באר שבע

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + חניה, 
3,000,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 באיזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, דירה גדולה, ממוזגת, 

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)48-48(תיווך יעקב, 054-4901948

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

מעלית שבת, 7,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

אשדוד

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

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

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

23, ב"ב, 03-5797756, 
054-6506901)43-43(_____________________________________________

אחיסמך

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)49-49(_____________________________________________

אלעד

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 קוטג' פינתי לל"ת 
ופסטורלי עם גינה מטופחת, 

3 מפלסים ברמה גבוהה, 
במיקום מעולה, 7 ח', 200 
מ"ר בנוי + 200 מטר גינה 
בסטנדרט גבוה!! מטבח 
משודרג, פרקט בחדרים, 

מיזוג בכל חדר, יחידת הורים, 
מושקעת, למהירי החלטה: 

052-8935435)47-50(_____________________________________________

דופלקסים

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

_____________________________________________)48-51(מיידי! 052-7673431

 ברחוב הרב חיים, קומה 
שלישית, יפה ושמורה, 

מושכרת לזוג מבוגר כבר חמש 
שנים, רק 400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

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

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

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בכל רחבי 

באר שבע, התקשרו עוד היום 
למשה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בכל רחבי 

באר שבע, התקשרו עוד היום 
למשה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעות סולידיות 
עם תשואה קבועה והשבחה 

עתידית, במחירים שפויים. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעות סולידיות 
עם תשואה קבועה והשבחה 

עתידית, במחירים שפויים. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 מבחר דירות 3 ו- 4 
חדרים לחלוקה בשכונות 

הטובות בבאר שבע עם ביקוש 
לשכוריות קבועות. 

משה, תיווך אבני דרך, 
054-3255667)48-48(_____________________________________________

 מבחר דירות 3 ו- 4 
חדרים לחלוקה בשכונות 

הטובות בבאר שבע עם ביקוש 
לשכוריות קבועות. משה, תיווך 

_____________________________________________)48-48(אבני דרך, 054-3255667

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים ביד רמה בכל השכונות 

בבאר-שבע, טיפול יסודי 
משיווק הנכס ועד גביית 

השכירויות חודש בחודשו. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים ביד רמה בכל השכונות 

בבאר-שבע, טיפול יסודי 
משיווק הנכס ועד גביית 

השכירויות חודש בחודשו. 
משה, תיווך אבני דרך, 

054-3255667)48-48(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
בקומה ה-20 של מגדלי vtower מבית אשטרום 
מחכה לכם ההזדמנות שתמיד חיפשתם - 

יחידה משרדית מפוארת, במיקום אטרקטיבי 
ומבוקש במיוחד הרשומה על שמכם בטאבו.

בהשקעה בסיסית החל מ-410,000 ₪ תוכלו 
תשואה שנתית גבוהה  לזכות בנכס שמניב 

במיוחד ונמצא כל הזמן במגמת עליה.

להשקיע

מעל
כולם

מספר היחידות מוגבל!

לתיאום
פגישה
אישית

03-9533-777
0533-1700-33

VTOWER

הסדרי
תשלום נוחים

סיוע בקבלת
משכנתא

שיווק בלעדי

מחלקת השקעות

משרד מרוהט
קומפלט

מזכירות
בכל קומה

סביבה שוקקת
ומפוארת

וג
ת

מי
05

27
-1

63
-1

83

קומת כניסה - סביבה שוקקתמשרד מרוהט קומפלטלובי המשרדים
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קומת כניסה - סביבה שוקקתמשרד מרוהט קומפלטלובי המשרדים

מבית
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קומת כניסה - סביבה שוקקתמשרד מרוהט קומפלטלובי המשרדים

מבית

חוי 054-4890290

ברחוב מרכזי מיקום מצוין
וילה יוקרתית ומפוארת

350 מ״ר, 4 מפלסים,
2 חדרי סלון,

5 חדרים מרווחים
מרפסת גג וגינה יפה

למכירה בשכונת הלל ברמת גן

 שיווק בלעדי! בהרחבת 
אלעד, הזדמנות שלא 

תחזור! מגרשים בודדים 
פרטיים שהכי צמודים 

לעיר, 220 מ', רק 
250,000 ש"ח המקנה 
זכות ל- 2 דירות, אחרי 
הפקעה והפשרה, ניתן 

לקבל מעל דירה שלימה! 
"אלעד נכסים - המובילים 

בתחום" אוריאל, 
 ,050-2838377

03-9088872 )הקרקע 
_____________________________________________)49-49(אינה זמינה מיידית לבניה(

 בשכונה היוקרתית, 
2 וילות יחודיות יוצאות 

למכירה, בנוי 300 מ' 
על מגרש 400, הכל 
מושקע + בייסמנט 

להשכרה, מחירם נא בין 
4.5 מ' ל- 5 מ'. "אלעד 

נכסים-המובילים בתחום" 
זהבה, 050-2838399, 

03-9088872)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, דירת 
גן, 6 חד', מושקעת מאוד! + 

יח"ד מושכרת.
ישראל אלבלינק - שוק הנדלן, 

052-3251213)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, דופלקס 
ענק 5 חד', נוף פתוח ומלא 

אופציות, חייב להמכר!! רק 2 
מליון ש"ח, גמיש. 

ישראל אלבלינק - שוק הנדלן, 
052-3251213)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, 4 חד', 
ענקית, רק 1,480,000 ש"ח, 
גמיש. ישראל אלבלינק - שוק 

_____________________________________________)49-49(הנדלן, 052-3251213

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

קומה א', 1,320,000 ש"ח, 
052-5752500)49-49(_____________________________________________

 בבן יאיר המבוקש, 
3.5 חד', בגודל של 4 

חד' יפה + מחסן + חניה 
בטאבו, רק 1,390,000 
ש"ח לסגירה! "אלעד 

נכסים-המובילים בתחום" 
רפאל, 050-939050, 

03-9088872)49-49(_____________________________________________

 בבעלי התוספות 3 
חדרים, מרווחת מרפסת 

ומטבח, משודרג 1,300,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח, 052-4243960

 פנטהאוז בבניה, 5 חד' 
עם אופציה לחלוקה מול 
השטיבלעך של רובע ז', 

1,740,000 ש"ח, 
054-8413551)49-49(_____________________________________________

 בחטיבת הנגב, ענקית 
ומפואר לאנ"ש, 5.5 חדרים, 
מעלית, ממ"ד, מרפסת 40 

מ"ר, 2 מליון ש"ח,
054-8413551)49-49(_____________________________________________

 דירה כי זולה באשדוד, כ- 
3 חד' ברובע ג', הרוב לאנ"ש 

בקרוב תמ"א תוספת בעוד
_____________________________________________)49-49(32 מ"ר, 054-8413551

 כ- 7.5% תשואה!!! 
בשיכון-א מחולקת ל- 3 

יח"ד מפוארות ומושכרות 
ב- 6,300 ש"ח, רק 

930,000 ש"ח. "יאיר 
_____________________________________________)49-49(נדלן" 052-7633978

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

_____________________________________________)49-49(תיווך יעקב, 054-4901948

 בבן אליעזר 3.5 חד', 
ק"ב,ח משופצת, 1,050,000. 

_____________________________________________)49-49(תיווך  יעקב, 054-4901948

 במרכז, מתחרד, בבנין דו 
קומתי, 3 חד', ק"ב, פינתית, 

אופציה מיידית לתוספת 2 חד' 
מושכרת. תיווך אדר נכסים, 

052-4834706)49-49(_____________________________________________

 בהרצל, מתחרד, בבנין 
באבן, 3 חד', ק"ב, אופציה 

מיידית לתוספת 2 חד', 
מושכרת, 960,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אדר נכסים, 052-4834706

 במעפילים מתחרד, 3 
חד', ק"ג, מסודרת, אופציה 
לתוספת 2 חד', פינוי בינוי, 
925,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)49-49(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מושכרת, 690,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אדר נכסים, 052-4834706

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

מוצמד בטאוב. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בקרבת האדמו"ר מגור, 
3 חד', חדשה!!! **באיזור 

שיכון ג', 5 חד', מעלית וחניה 
כחדשה *בקרית משה חד' 

מעלית וחניה כחדשה  *בחנה 
סנש, דירת גן יוקרתית, 5 חד' 
+ גינה. **ברב מימון, 3 גדולה 

+ אפשרות בניה על הגג 
_____________________________________________)49-49(*"אלוני נכסים" 052-7610603

 ר' עקיבא/הרב שך, 
ק"ק, 92 מ', מחולק 

ל- 2 דירות, מושקעות 
+ פוטנציאל עתידי, 

1,920,000 ש"ח. פנחס 
מילר מתווך מוסמך, 

050-4103310)49-49(_____________________________________________

 לקראת בנייה!! 
באיזור פרל-סלבודקה 

3,4 חד', מרווחות, החל 
מ- 1,600,000 ש"ח, 
תוכניות ב"יאיר-נדלן" 

052-7633978)49-49(_____________________________________________

 ברוזנהיים-השומר, 
3.5 חד', משופצת, 

 .1,730,000
**בחבקוק-אלישע, 
כ- 4 חד' + מעלית, 

1,900,000. "יאיר נדלן" 
052-7633978)49-49(_____________________________________________

 באזור סירקין, 100 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 1,890,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)49-49(_____________________________________________

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

3 כיווני אויר, גג-בטון, 
1,910,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 במהרשל, ק"א, חזית, 
70 מ"ר, ישנה ושמורה, 

1,450,000. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפרויקט 
בז'בוטינסקי, מבחר דירות 

חזית ועורף + פנטהאוז. תיווך 
אלטרנטיב, 

054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

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

054-7477054 ,03-5444815)49-49(_____________________________________________

 שיווק בלעדי! 
בהרחבת אלעד, הזדמנות 

שלא תחזור! מגרשים 
בודדים פרטיים שהכי 

צמודים לעיר, 220 מ', רק 
250,000 ש"ח המקנה 
זכות ל- 2 דירות, אחרי 
הפקעה והפשרה, ניתן 

לקבל מעל דירה שלימה! 
"אלעד נכסים - המובילים 

בתחום" אוריאל, 
 ,050-2838377

03-9088872 )הקרקע 
אינה זמינה מיידית 

_____________________________________________)49-49(לבניה(

 בשיכון ה', 4 חד', 
בבנין חדש, 1,900,000. 

***באיזור העיריה, 
4 חד', כ- 95 מ', 

1,750,000 ש"ח. "יאיר 
_____________________________________________)49-49(נדלן" 052-7633978

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 שיווק בלעדי - מגרשים 
פרטיים למכירה לבניה 
רויה )כבר אחרי ועדה 

מחוזית(, רבע דונם רק 
250,000 ש"ח המקנה 
זכות ל- 2 דירות, אחרי 
הפקעה והפשרה, ניתן 

לקבל מעל דירה שלימה! 
"אלעד נכסים-המובילים 

בתחום" אוריאל, 
 ,050-2838399

03-9088872 )הקרקע 
אינה זמינה מיידית 

_____________________________________________)49-49(לבניה(

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

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

חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)49-49(_____________________________________________

 בבמברגר 5, בית פתוח!! 
- למבקרים ביום שישי כ' 

כסליו )8.12.17( - בשעות 
10:00-11:00 - לל"ת!!! 
דירת-גן, 150 מ"ר, 6 חד' 

)כולל יח"ד(, כניסה-פרטית 
+ חצר 100 מ"ר. "מקסימום 

_____________________________________________)49-49(נדלן" 054-4340843

 באזור מינץ, פנטהאוז 
חדש, ק"ד + נוף מדהים, 5 ח' 
+ מרפסת גדולה, 2,850,000 

ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 
03-5791514)49-49(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות!!! 
באבן גבירול, דירת גן, 
משופצת, 200 מ' + 
85 מ' גינה, אופציה 

מאושרת לעוד 80 מ"ר, 
2,490,000 ש"ח. דניאל 

שמואל - "הום-דיל" 
052-8750321)49-49(_____________________________________________

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

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, פנטהאוז 
5 חד' + גג, חניה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, דירת-גן, 
4 חד' + גינה, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה ! 5 חד' שני 

מפלסים +גג 225 מ"ר 
2,250,000 ש"ח אביחי 
_____________________________________________)49-49(-מתווכים  03-5701010

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה, ד.גג, 
4 + 2 + מרפסת, ק"ג + 

מעלית, חזית + נוף ואוויר, 
2,650,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
03-5791514)49-49(_____________________________________________

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

מפוארת ומשופצת. 
תיווך-הנדלן, 

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה! 5 חד', שני 

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

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בלעדי באחיה-השילוני, 
דירת-גג )דופלקס(, 

150 מ"ר, 3 למטה + 
2 למעלה וגג-פתוח, 

ק"ב-ואחרונה, משופצת, 
כ' מיידית, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס ברחוב 
השניים, זקוקה לשיפוץ, 200 

מטר, בנוי 150 מטר + אופציה 
בגג עליון, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)49-49(_____________________________________________

 למבינים, ברבינא, דופלקס 
200 מ"ר + עלית-גג, חזית, 

אופציה למעלית. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור טרפון, 
דופלקס מפואר, 140 מ"ר 

+ 2 יחידות דיור, 3,500,000 
ש"ח. תיווך "פנינת הנדל"ן" 

_____________________________________________)49-50ל(054-8421867

 בחזון איש אזור שיכון 
ג', 5 חד', 130 מ"ר,ח ק"ג + 

מעלית, 3 כ"א + מחסן + 
חניה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור רמבם, 6.5 
חד', 165 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"ג + מעלית, 3 כ"א + 
מחסן למטה + סוכה גדולה, 
משופצת, 2,390,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, 5 חד', 
125 מ"ר, ק"א, חזית + 

מעלית + חניה + מרפסת 
שמש גדולה, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, דופלקס 5 
חד', ק"ב, אחרונה, משופצת 

כחדשה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רח' טבריה, דופלקס 
ענק, 180 מ"ר, 6 חד', חדשה, 

מושקעת, ק"ג + מעלית + 
חניה מקורה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בעמק יזרעאל, 5 
חד', 103 מ', ק"ב עם רישום 
בטאבו וחניה, מעלית, סוכה, 
מרפסת שמש, 1,700,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 בפרדו, 5 חדרים, 
ענקית במצב מצוין, 

כ- 140 מ"ר, חזית 
לשדרה, ק"ד + מעלית 

+ חניה, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בירושלים אזור 
רבי-עקיבא בבנין חדש, 5 
חדרים, גדולה ומפוארת 

+ נוף-מדהים, ב- 
2,750,000 ש"ח. 

להב-נכסים, 
050-4177750)49-49(_____________________________________________

 באזור צפניה, 5.5 
חדרים, משופצת ומושקעת, 
כ- 120 מטר, קומה ראשונה, 
 ,B.D.A 2,500,000 ג'. תיווך

_____________________________________________)49-49(טלפון: 054-8449423

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות, בנגב 19, דירת 
5 חד' ענקית, כ- 130 מ"ר, 

קומה 1, 3 כ"א, מעלית וחניה. 
נטלי סולו רוזנברג רימקס, 

054-2171235)49-49(_____________________________________________

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)49-49(_____________________________________________

 מציאה! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,535,000 ש"ח, 

מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)49-49(_____________________________________________



י”ח - כ’ בכסלו תשע”ח  26/12-8/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
03-6162228

ירושלים 

 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'

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(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 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
050-508742)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ הראשונים 
בבנין חדש עם מעלית 

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

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

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברח' 
רש"י / שפת אמת, 4 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,500,000 גמיש. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהרצוג, 3 חד', גדולה 
ויפיפיה, חזית, ק"ב + מחסן 

+ אופציה 30 מ"ר, 1,650,000 
_____________________________________________)45-49(ש"ח, 054-8416078

 בישמח משה, 4 
חדרים כ- 110 מ"ר, 

קומה ב', 1,370,000 
ש"ח, מיידי. שלו נכסים, 

050-9575555)45-49(_____________________________________________

גני תקוה
4-4.5 חדרים

 בישמח משה, למכירה 
3.5 חדרים, משופצת, 
קומה ב', 1,370,000 

ש"ח. שלו נכסים, 
050-9575555)45-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

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

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מציאה! בעיר גנים, 3 

ח', כ- 50 מ"ר, מטבח חדש, 
מושכרת, נוף, 1,120,000, 

_____________________________________________)46-49(גמיש. 050-4108855/4, לל"ת

3-3.5 חדרים

נתיבות

עפולה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 4 חד', מרווחת, בק.הרצוג, 
ק"ב, מאובזרת, מזגנים, 

03-5708182)47-50(_____________________________________________

גבעת שמואל

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בנין מתאים למוסד, 
מסחר ומגורים + מגרש 

וכן דירות מקבלן. 
"עץ הדעת" 
02-6769127)47-50(_____________________________________________

מודיעין עילית
 בנאות הפסגה, 4.5 חד' 

מהקבלן, מוכנה לחלוקה 
ליח"ד, אופ' למחסן צמוד, 

1,535,000 ש"ח, 
054-8408870)47-50(_____________________________________________

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

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

 דירת 4 חד', טאבו 
משותף, בנחל שורק, 85 מ"ר, 

עם אפשרות למשכנתא. 
03-6765524 053-3111238)48-49(_____________________________________________

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

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

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 
050-508742)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(_____________________________________________

 3 ח' רבי עקיבא/רש"י, 
3 כיווני אוויר, ק"ג, ללא, 

טעון שיפוץ - לל"ת, 
 ,03-5702245
052-7645649)48-49(_____________________________________________

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

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

בטון, 1,450,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 דירת 117 מ"ר, 4 חדרים, 
קומה ראשונה, הכול חדש 
חדש לגמרי, קרוב לרכבת, 

רק 850 אלף ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

 מציאה ברב צבאן, קומה 
שניה, 3 חדרים + מרפסת 
גדולה + אפשרות לבנות 

קומה בגג )זקוקה לשיפוץ 
קל(, רק 740,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

 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(_____________________________________________

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

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

 בקוק השקט, 4 חדרים, 
102 מ"ר, ענקית + היתר ל- 

48 מ"ר בגג, אפשרות ליחידה, 
אופציה ממשית למעלית + 
נוף, לל"ת, 2,170,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-08/18ל(054-4472666

 בחנקין, מציאה! 4 
חד', ק"א, משופצת, 

1,650,000 ש"ח, גמיש. 
"דלוקס נכסים" 

054-8451271)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בתחילת בניה בפ. 
כץ, 4 חד', כ- 80 מ"ר, כניסה 

תוך שנתיים, 1,530,000, 
מתאימה להשקעה. -077

2050410, 050-5750880, אורי 
_____________________________________________)49-49(תיווך אדוארד

 בהר השלום, דו משפחתי 
4 חד', 125 מ"ר, ק"א + חניה, 
מושקעת, חדשה, 2,390,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, חזית, סוכה 

גדולה, משופצת כחדשה, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בסוקולוב, בניין חדיש, 
4 חד', ק"א + מעלית + 

היתר ל- 8 מ"ר + מעלית, 
חניה, 2,100,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בנסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 ואחרונה! 
חזיתית, 3 כיווני אוויר! רק 
6 דיירים! + אופציה בגג. 

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)49-49(_____________________________________________

 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)49-50(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי!! בהתנאים, 4 
חדרים, 95 מ"ר, חזית, 

ק"ג )גג-בטון(, סלון ענק, 
מטופחת, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק 
השקט, 100 מ"ר, 4 חד', 

מושקעת ברמה-גבוהה 
+ מ'שמש, ק"א + 

מעלית, 2,160,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בשפת-אמת, 4 
חד', 100 מ"ר, משופצת-

מהיסוד, ק"ב, חזית-סוכה 
+ חניה, 2,150,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 לחטוף, בא. רמב"ם, 
4 ח' + הול ענק )כחדר(,             
2 סוכות, 110 מ"ר + מעלית, 

2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("מאור נכסים": 052-7681123

 בשלמה בן יוסף, 4 חד', 
ק"ב, משופצת ח', חזית, 3 
כ"א, מעלית וחניה, גמיש - 

1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 באבן גבירול, 4 חד', 
חזית, 100 מ"ר, ק"ב, 

משופצת קומפלט, סוכה 
גדולה, 2,020,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבן נריה מתחם 
אוסם, 4 חד' משודרגת, 

קומה-ראשונה, חזית! ב- 
2,220,000 ש"ח, גמיש. 

להב-נכסים, 
050-4177750)49-49(_____________________________________________

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

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. חמד נכסים - 

_____________________________________________)49-49(ישראל, 052-7741000

 בהבנים 21, 4 חד', 
חדשה מהקבלן, 87 מ"ר 
+ מרפסת 14 מ', חניה, 

מעלית, אכלוס בעוד 
3 חודשים, 2,080,000 

ש"ח. חמד נכסים - הלל, 
054-6215521)49-49(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

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

054-6215521)49-49(_____________________________________________

 בירמיהו - 4 חד', 90 
מ"ר, משופצת ומרווחת, 

קומה 1, 1,940,000 
ש"ח. חמד נכסים - חיים, 

053-3357316)49-49(_____________________________________________

 באזור אלישע, 4 חדרים, 
משופצת כחדשה + מעלית 
+ סוכה גדולה, 2,250,000 

ג'. תיווך B.D.A, טלפון: 
054-8449423)49-49(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביא, 4.5 
חדרים, כ- 145 מ' + אופציה 
גדולה להרחבה, 2,600,000 

ג'. תיווך B.D.A, טלפון: 
054-8449423)49-49(_____________________________________________

 בפ"כ, חדשה מקבלן, 
4 חד', מפרט גבוה, 

מיקום מצוין, מיידית, 
ב- 1,650,000. "דלוקס 
_____________________________________________)49-49(נכסים" 052-8555594

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + 
אופציה ליחידה החל מ- 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד' + 
אופציה ללא טאבו, 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג 
בבננין חדש, 4 חד', 95 מ"ר, 
ק"ד + מעלית, 1,900,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבניין חדש, 4 חד', 100 

מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
מושקעת ביותר כולל ריהוט 

חדש, 2,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! 4.5 חד', ק"ג, 100 
מ' צמוד לנויפלד במצליח, 

משופץ, מפואר, ב- 1,700,000 
רק להיכנס! 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור שלמה 
בן יוסף, 70 מטר, קומה 

ג', מנוצלת מאוד, מרווחת 
ומפוארת + אופציה לסוכה 

ענקית. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)49-49(משה דסקל, 050-5926021

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
3 חד', 60 מ"ר, משופצת 
כחדשה, ק"ב, 1,540,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

משותף בנוי 40 מ"ר היתרים 
לבניה עד 60 מ"ר ק"ד 

חזית,1,050,000ש"ח גמיש 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ב + סוכה גדולה, 

חזית, משופצת כחדשה, 
1,630,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 67 מ"ר 
+ מ.סוכה 13 מ"ר, ק"ב, 
חזית, משופצת ויפיפיה. 

_____________________________________________)49-49(מקסימום נדלן, 054-4340843

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

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

053-3128884)49-49(_____________________________________________

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

1,680,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("אפיק נכסים" 03-5791514

 בטרומפלדור, 3ח', 67 
מ"ר, מושקעת, יפהפיה! 

חזית, ק"ג, אחרונה )רעפים(, 
1,340,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)49-49(_____________________________________________

 באזור גן-ורשא, 3, 
מרווחת, ק"ב, 1,550,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי-
_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

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

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

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בפ"כ להשקעה לחלוקה 
אול להפוך ל- 3.5 ח', 72 
מ', ק"א + מפתחות, רק 

1,250,000. 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באבן-גבירול, 
112 מ"ר, מחולקת, 3 ח', 
80 מ"ר + 12 מ"ר, סוכה 

על רלסים + יחידה 20 
מ"ר, משופצות, חזית, 

1,850,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בדב גרונר/
המכבים, 3 חדרים, 65 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
מהיסוד, ק"א + אופ' 
להרחבה בצד של 20 

מ"ר, 1,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, 87 מ"ר, חזית-

ק"ב, 1,430,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בטרומפלדור, 
3 חדרים, כ- 50 מ"ר, 
שמורה, ק"ג ואחרונה 
)אופציה בגג רעפים(, 

1,200,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ, 
במתחרדים, מרווחת, מפוארת 

מאוד, קומה ב', חזית + 
אופציה לסוכה, 1,330,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בהרצל, 3.5 חד', 
כ"א, מסודרת, עורפית, 

1,400,000 גמיש.  
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)49-49(_____________________________________________

 בלעדי במחיר מציאה! 
באברבנאל, 3 חד' + 
היתר לעוד 70 מ"ר, 

חזית, מעלית. מתחם 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן, 050-4000640

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

חניה, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3.5 ח', מושקעת מאוד, קומה 
ב', 80 מטר, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד', 70 מ"ר, מעלית 

וחניה, מעטפת והיתרים 
לכ- 20 מ"ר. אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(בועז 054-8474843

 בלעדי בנוייפלד, 3 
חד', אופ' ענקית לבניה, 
1,350,000 ש"ח. אפיקי 
_____________________________________________)49-49(נדל"ן בועז 054-8474843

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

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

 בבלעדיות! בחיד"א, 3 
חד' + סוכה, ק"א, חזית, 

1,620,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים" 

054-8451271)49-49(_____________________________________________

 לב הנדל"ן בבלעדיות 
בהרצל, 3 חד', פוטנציאלית, 
3 כיווני אוויר, מעלית, חניה, 
 בטבריה, 2.5ח', 65 מ"ר, _____________________________________________)49-49(054-4535300, 03-5757829

משופצת כחדשה, קומה נוחה, 
1,430,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בטבריה, 2.5 חדרים + 
מרפסות, ק"א, 60 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
1,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 מציאה ברחוב הנגב, דירת 
2 חד', 60 מ"ר, ק"ג + מחסן, 

גג רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,650,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשיכון א' 
המבוקש, רח' מוהליבר 3, 2.5 
חד', כ- 60 מ"ר עם אופציות, 

קומה 2, חזית. נטלי סולו 
_____________________________________________)49-49(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בית, 4 חד', כ- 140 מ"ר 
בנוי, מגרש 450 מ"ר, קרוב 
לאוניברסיטה, 4,500,000 

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

_____________________________________________)49-49(אדוארד

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

ממ"ד. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)49-49(_____________________________________________

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"אח, קו'1. "רי/מקס" 
_____________________________________________)49-49(משה דסקל, 050-5926021

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

050-5926021)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 

משופצת מהיסוד, מיידית.
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

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

4-4.5 חדרים
 בקרית שמואל, דירת 4 

חדרים, 120 מטר, מרווחת 
מאוד, קומה 4 ללא מעלית, 
פוטנציאל מעולה, 680,000 

ש"ח, גמיש. 050-244-244-6 
IRC)49-49(_____________________________________________

 קרוב לעיר, דירת 4 
חדרים, קומה 4 ללא מעלית 

+ מרפסת נוף מהמם לכינרת, 
550,000 ש"ח, 

IRC 050-244-244-6)49-49(_____________________________________________

 באזור מעולה, דירת 3 
חדרים, 75 מטר, משופצת 
מהיסוד, קומה 3, 570,000 

ש"ח, גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 ,49-49(לנדל"ן(_____________________________________________

 בברנר, דירת 3.5 חדרים, 
קומה ראשונה, מסודרת, 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 

530,000 ש"ח, 
IRC 050-244-244-6)49-49(_____________________________________________

כרמיאל 
 מציאה! 3 חד', יפה, 

מושקעת, ליד הישיבה, 
670,000 ש"ח, גמיש, 

052-6577290
esti1946@gmail.com)49-50ל(_____________________________________________

נצרת עילית
 הזדמנות! מציאה! 3 חד', 
ק"ק, שכירות 2,200 ש"ח, רק 
_____________________________________________)49-49(435,000 ש"ח, 053-3154818

 דירה ענקית בק"ב, ניתנת 
לחלוקה ל- 3, שכירות 6,500 

ש"ח, רק 710,000 ש"ח, 
053-3154818)49-49(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2, 
מושכרת ב- 3,300 ש"ח, רק 

_____________________________________________)49-49(640,000 ש"ח, 053-3154818

 מפואר! 3 חד', ניתנת 
לחלוקה ל- 2, שכירות 4,000 

ש"ח, רק 490,000 ש"ח, 
053-3154818)49-49(_____________________________________________

 בעפולה, 2 חד', במרכז 
העיר, ק"ב, מושכרת, ב- 1,750 

ש"ח, רק 465,000 ש"ח, 
053-3154818)49-49(_____________________________________________

ערד
 מציאה ענקית, דירה 

בקומה שנייה, מחולקת 
לשלוש, מושכרת 3,300 ש"ח, 
רק 480,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

לפרסום
03-6162228

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

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

054-8402332)48-05/18(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228 לפרסום
03-6162228

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
טויוטה

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-02/18(_____________________________________________

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)48-03/18(050-2540973 - אילן

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-51/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

יבניאל

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

כלנית

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
מהדרין, לשבתות חתן, 
גיבוש, 5-8 משפחות + 
בריכה גדולה, משחקיה 

ומדשאות 052-3540874 
050-4153074)35-16/18(_____________________________________________

מושב גורן

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה( *ד6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

ספסופה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-25/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

הלוואות ומשכנתאות

 "משכנתא יועצים" - 
אישור וייעוץ למשכנתאות 

והלוואות, חסכון ממוצע 
של 100,000 ש"ח.

,058-4305321
02-5646563

www.mashkanta-
yoatzim.co.il)42-2/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-2/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

בבעיות שלום בית, 
קליניקה לגברים, נשים 
_____________________________________________)43-2/18(ולזוגות, 050-5870353

מחשבים
 נייח מחודש, משחקים, 
סרטים, אחריות, מסך דק, 
_____________________________________________)39-51(700 ש"ח. 054-4543701

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

נקיון

 "סמייל and קלין" 
שרות נקיון מבריק ומקצועי 
למוסדות, משרדים, בניינים, 

053-9318155)43-50(_____________________________________________

 דירת נופש, 3 חד' + 
מרפסת, מרווחת מאוד באיזור 
חרדי, לזוגות בלבד, לשבתות 

וחגים, 052-7171288,
055-6786708)44-03/18(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

יהודה, דרוש מזון לסופי שבוע, 
לפנות לאילן )איש קשר(, 

054-6339801)48-51(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 יחידת נופש יפהפיה 
בעתיקה, מאובזרת וממוזגת 

ברמה גבוהה + חצר,
054-5259470)49-52(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

ברי מים
 מתארגנת קבוצה 

לרכישת ברי מים במחיר 
מוזל במיוחד, כל החברות + 
_____________________________________________)45-4/18(אופציית שבת, 053-3177390

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-04/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 בבית ישראל לשבתות 
וימים, 3 חד', יפה, מטופחת 

וממזוגת לחרדים בלבד, 
054-8431078/6)46-49(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)46-49(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

מיצובישי

פורד

 פג'ו 107 יד שניה, 58,000 
קמ"ש, שנת 2012,  30,000 

_____________________________________________)46-49(ש"ח גמיש, 052-3391036

פג’ו

 מכירת פאות חדשות 
ואיכותיות, שיער מעולה, 

מסודר ביותר! מיועד ליתומות 
_____________________________________________)46-49(בלבד, 054-8457246

גמ”חים

 הלוואות עד 500 ש"ח, גם 
למוגבלים, במיידי, 

052-6809242)46-49(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גדול 

ומרווח + ווייז )wazw(, ב- 
_____________________________________________)46-46/18(250 ש"ח ליום, 052-7696100

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

מוצנעת + ג'קוזי + מטבחון 
מאובזר + נוף, בקרבת ביה"כ 
053-7707020 050-3770300)22-22/18(_____________________________________________

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

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-40/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-4478055)47-47/18(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)47-50(_____________________________________________

 בהזדמנות! מיציבושי 
ספייס וואגן 7 מקומות, 

מרווחת, שנת 2001, 
מטופלת בזמן, טסט 

לשנה, מצבר חדש, מזגן 
מצוין, לפרטים בערב 
_____________________________________________)47-50(בלבד! 054-8527470

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-27/18(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה, מומלץ!! 

052-8184337)48-51(_____________________________________________

מאזדה

 טויוטה קורלה 98 במצב 
מצוין, טסט לשנה, 7,000 

_____________________________________________)48-49(ש"ח, 054-3339725

 פיג'ו 205 1400 סמ"ק 
שנת 1993 מצב מכני מצוין, 
מנוע משופץ, מצבר וגלגלים 
חדשים, 1,900 ש"ח, גמיש. 

טל': 050-5829142, 
_____________________________________________)48-51(03-6736961, ארי

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

הנהלת חשבונות
 רואה חשבון - דוחות, 
הנה"ח, משכורות ונלוות, 

מחירים ללא תחרות, 
054-6225546)48-55(_____________________________________________

 יועץ נישואים מוסמך עם 
נסיון רב בפתרון משברים בחיי 

הנשואים, מקבל בקליניקה 
בירושלים והסביבה, לפי תאום 

_____________________________________________)48-51(מראש. גלעד, 058-4645870

כלי כסף
 חנוכיות יפיפיות 

מהיצרנים המובילים במחירים 
הכי זולים כדאי להזדרז, 

050-4169667)48-49(_____________________________________________

 "חברת נקיון העיר" - 
בתי כנסת, גנים, בניינים, 

בתי ספר, המלצות 
בשפע! נסיון רב!

_____________________________________________)48-51(רפאל, 050-9275777

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי, עד 70,000 ש"ח 
לתקופה עד 60 חודשים, 
בריבית מועדפת, לא שוק 

_____________________________________________)49-52(אפור 052-5701630

 מאזדה 5 מודל 2006, 
7 מקומות, 139,000 ק"מ, 
דגם מפואר, 29,000 ש"ח 

054-8455068)49-50(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 פורד פוקוס 2012 
אוטומטי במצב מעולה 20% 
פחות מהמחירון, בירושלים, 

052-7112242)49-52(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק 
ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

צבע ופוליש

 צילום והסרטת אירועים 
ברמה גבוהה ובמחירים נוחים, 
_____________________________________________)44-51(נסיון רב. סהר, 052-7695234

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

שיפור הראייה

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

 סיטונאי תשמישי קדושה 
ויודיאקה, מכירת חיסול, 
לחנויות ולפרטי, חנוכיות 
_____________________________________________)47-2/18()ויטראז'(, 054-8480860

תשמישי קדושה

עוזרות בית
 בב"ב, עוזרות בית בכל 
שעות היממה, עבודה יסודית 

_____________________________________________)48-51(וטובה, 058-7632114

 צבעי ותיק ומקצועי  
צובע דירות, חדרי מדרגות 

וכדו', וכן איטום קירות וגגות. 
עבודה נקיה ארי,
 ,050-5829142

03-6736961)48-03/18(_____________________________________________

שליחויות
 קפיצה. קו יומי למשלוחים 

וחבילות לכל חלקי הארץ, 
בריכוזים החרדים עד 12 שעות 
מהיעד ליעדו, מענה אנושי עד 
_____________________________________________)48-51(12:30 בלילה, 050-4151816

תקליטן
 תקליטן אנרגטי מגיע 

בליווי תופים מתחייב לאירוע 
_____________________________________________)48-51(שונה מהרגיל, 050-5247197

רפואה משלימה
 האבקה שנמכרת בחו"ל 

מחוללת פלאים, מרפאה 
לגמרי, מפטרת הציפורנים, 

055-6610818)46-01/18(_____________________________________________
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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

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

 ,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(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

בנפרד, בהזדמנות,
052-4227714)43-43(_____________________________________________

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 תנור טוסטר אובן חדש 
ממש, בשרי מהדרין, 250 

_____________________________________________)46-49(ש"ח, 054-8527470

 מדפסת - פקס - מכונת 
צילום לבית, 190 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)46-49(ממש, 054-8527470

 תרמוס חשמלי לשבת, 
חדש באריזה, 100 ש"ח, 

054-8527470)46-49(_____________________________________________

 בבני-ברק למוסד צדקה 
למסירה בתרומה, ריהוט 
משרדי במצב טוב כולל 

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 טוסטר אובן כחדש 
ממש - בשרי - מהדרין - 200 
ש"ח. מיקרוגל כחדש ממש, 

בשרי, מהדרין - 100 ש"ח, 
054-8527470)47-50(_____________________________________________

 בהזדמנות: *מטבח 
מאובזר. *מערכת חדשה. 

*ויטרינה. *מקרר אמנה 
600 ליטר נירוסטה. *שולחן 

וכסאות. *2 תמונות שמן 
מקוריות, 03-7323578,

054-3977457)47-48(_____________________________________________

 אקורדיונים קטנים 
לריתמיקאיות, החל מ- 

1,500 ש"ח לאחר שיפוץ 
מלא ובאחריות מלאה, 

052-2503617)47-50(_____________________________________________

 טלפון עתיק לנוי - 80 
_____________________________________________)47-50(ש"ח, 054-8527470

 מכשיר מסאז' לכל הרגל, 
4 מצבים + נורת חימום, 
סה"כ 250 ש"ח, כחדש 
_____________________________________________)47-50(מעוטף, 054-8527470

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!

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

 שולחן אוכל ל- 6/7 
סועדים מעץ מלא בצבע חום, 

_____________________________________________)48-49(במצב מצוין, 052-7623559

 עגלה סטוקי 1,100 אפור 
_____________________________________________)48-49(- כחדשה, 052-7146087

 נלקח מגמ"ח תפילת 
כלה מרח' צירלזון ולא הוחזר, 

אבקש להחזיר בהקדם, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7135130, 03-5708451

 נמצא בכותל המערבי 
סידור עם שם "שולמית 

_____________________________________________)49-50ח(קרופניק" פלא': 050-4188923

 נמצא בשנה שעברה 
בב"ב קפוצ'ון כחול עם השם 
_____________________________________________)49-50ח("לנדאו", פלא': 050-4188923

 נמצא בשנה שעברה ברח' 
נחמיה סוודר תינוק עם פסים, 

_____________________________________________)49-50ח(פלא': 050-4188923

 נמצא סכום כסף באזור 
דובק ב"ב, ניתן לקבלו עפ' 

_____________________________________________)49-50ח(סימנים, 052-7155042

 נמצא כרטיס רב קו עם 
השם קופר אביגייל, נשמח 

_____________________________________________)49-50ח(להשיבו, 052-7650730

 אבד לנו בבין הזמנים של 
אב, צמיד טניס בצבע כסף 

באוטובוסים 36/16 לכיוון הר 
חוצבים/רמות /בשדרות גולדה 

_____________________________________________)49-50ח(מאיר, פלא': 054-8488762

 נמצאה שרשרת בפרשת 
חיי שרה ברח' סוקולוב/

השלושה, ניתן לקבלה ע"פ 
_____________________________________________)49-50ח(סימנים, 058-3218331

 אבד צמיד זהב לאישה 
בעיר אלעד/ב"ב ביום רביעי 

_____________________________________________)49-50ח(שעבר, 053-3111238

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)49-50ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין מגיטרה קלאסית 
שמורה + תיק, עד 160 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(053-3136982

 דרושה עגלת תאומים 
במצב טוב למסירה למשפחה 

של אברך, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

 דרוש תוכי אהבה במחיר 
סמלי באיזור ירושלים, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(053-4110390

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)49-50ח(תורה, 052-7396092

 מעונין לקנות מצלמת 
קנון דגם A2200, פאלפון: 

_____________________________________________)49-50ח(052-7191083

 אשמח לקבל בחסד סים 
טוקמן כשר, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8426371

 אשמח לקבל נוקיה 1208 
גם מקולקל, ללא עלות, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8426371

 מחפשים בורג של הקוצץ 
ירקות של מיקס "קנווד" פלא': 

_____________________________________________)49-50ח(050-4188923

 אברך לצורכי הדפסת 
חידושי תורה זקוק באופן דחוף 

למדפסת תקינה, 
_____________________________________________)49-50ח(053-3111169

 דרושה שידת מגירות 
ברחוב חצי מטר עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7117487

 מכונת פקס צילום 
משולב, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

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

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

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

 בלעדי! מקצבים לאורגנית 
קןרג PA600 לתיקייה 

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

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

_____________________________________________)49-50ח(054-8412903

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

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

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

_____________________________________________)49-50ח(052-7603864

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

 מכשיר ניווט תוכנה 
מעודכנת באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7624051

 נגן דוקו bleu בלוטוס 
חדש באריזה, ברחובות, 170 

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

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

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

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

 אורגן טיירוס 2 במצב 
מצוין עם מקצבים + נרתיק 

ורמקולים, 4,500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ל(054-4202316

 אנו מעוניינים למסור מקרר 
בקו 2 דלתות, 560 ליטר, צריך 

_____________________________________________)49-50ח(תיקון, 052-7613645

 2 נברשות כחדשות, יפות, 
כל אחת 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

 מזגן 2.5 כ"ס מפוצל 
במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

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

בפתח תקווה, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(054-7561146

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, בירושלים, 

_____________________________________________)49-50ח(350 ש"ח, 050-4154203

 ת"פ קלטות פלוס רדיו, 
סוני, 2 רמקולים, 480 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 02-5376015

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

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

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

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

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

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

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

_____________________________________________)49-50ח(050-4128920

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

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

 נטסטיק דור 4 חדש, 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-8426180

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט, שמור, 300 

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

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7115498

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8433730

 תנור בקו, משולב דו-תאי, 
בד"ץ העדה"ח, במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8465662

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)49-50ח(150 ש"ח, 052-3463482

 הוברבורד צבע אדום, 450 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-4104992

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 75 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 054-7561146

 רדיארטור 12 צלעות, 120 
ש"ח בב"ב, גולדליין,

_____________________________________________)49-50ח(052-7127261

 מעבד מזון 
CHROMEX סגור באריזה, 

240 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)49-50ח(058-3232026

 HEMILTON מצנם 
סגור באריזה, לא היה בשימוש 
_____________________________________________)49-50ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 KMIX חלקים של מיקס 
מצב מעולה, 60 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7663075

 מיקרוגל דיגיטאלי - 
שארפ, 33 ליטר, לבן, 190 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 052-2727474

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

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

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

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

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

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7966786

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 ,)wahe( מכונת תספורת 
תקינה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, כחדשות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-7966786

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנית 
כתיבת מסמכים, מצוין, 250 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 למסירה: מקרר "בקו" 
560 ליטר, 2 דלתות, דרוש 

_____________________________________________)49-50ח(תיקון, 052-7613645

 תנור + גז במצב מצוין, 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, י-ם, 052-7646461

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דגים, 120 ס"מ, 

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(050-2897977

 קומקום חשמלי תוצתר 
AEG, משומש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 מדף ויטרינה פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7154392

 שולחן פינת אוכל, מצב 
מצוין, צבע חום כהה, 220 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-5705546

 שידת מגירות החתלה, 
צבע לבן, איכותי, 380 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד, 052-5737813

 ספה מעור, 6 כסאות 
לסלון, מיטת נער, כחדשים, 

500 ש"ח לכל פריט, 
_____________________________________________)49-50ח(03-6191468, 052-7698994

 מזנון בצבע חום אגוז, 
אורך 2.20 מטר, עומק 

46 ס"מ, 4 מגירות גדולות 
עמוקות, שמור מאוד - מחיר 

350 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-3370884, 03-6770674

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים, מעץ בוק, 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 050-6658234

 ספה פינתית עגולה 
תכלת, 240X210, ב- 500 

ש"ח, 8 מקומות ישיבה, 
_____________________________________________)49-50ח(050-6658234

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצוין, גובה 90 ס"מ + 2 

מגירות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4919299

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4783220

 שידה במצב מעולה ומזנון 
מהמם בסך 500 ש"ח בלבד, 

מצב שמור, איסוף מתל-אביב, 
_____________________________________________)49-50ח(050-2214369

 כסא למחשב, מרופד, 
נוח, גלגלים, משענות, כוונונים, 

צרעה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(03-6182911

 מיטת נוער סטנדרט 
נפתחת + ארגז, סנדוויץ מלא, 

_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח, 054-9446320

 ספה 2, עור סינטתי אדום 
בורדו, בחולון, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(052-8380655

 ספה 3, עור סינטתי קרוע 
באמצע, בחולון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 052-8380655

 שולחן סלוני מרובע - 200 
ש"ח, במצב מצוין + ספה 

לסלון - 500 ש"ח,  
_____________________________________________)49-50ח(050-9340317

 שולחן מסיבי וחזק + 5 
כסאות, במצב טוב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7114387

 בהזדמנות מנורה לסלון 
או לפינת אוכל במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(80 ש"ח, 054-5925787

 שולחן סלוני נמוך מעץ 
מלא בצבע חום 1.30/0.55, 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 250 ש"ח, 053-3136628

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4172700

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
מצב מצוין! סגנון עתיק חום 

כהה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 למסירה כורסת עור 
מרופדת, שחורה, נוחה מאוד 

ונפתחת לאיש/ה נזקקים, 
_____________________________________________)49-50ח(טל': 052-7135130

 חדרי ארונות אמבטיה סט 
קומפלט + מראה צבע וונגה, 
מצב מעולה, כולל כיור, ברז, 

שיש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 2 מזרוני גומי אוויר 
אורטופדים, 190X80X20, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני + 6 כסאות 
במצב מעולה, 052-7675951, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4335435

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 

מסנדוויץ  אדום, 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 ארונית אמבטיה + כיור 
+ מראה/א.לברז, 380 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7148004

 2 מיטות לסוכה או 
לאירוח, מתקפלות, צבע חום, 

60 ש"ח כל אחת, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

 מציאה, ארון חדש 3 
דלתות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-765888

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

_____________________________________________)49-50ח(052-7115498

 כורסת לובי 2 מושבים 
וונגה, מעולה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7115498

 ארון כתר 3 מדפים, היה 
בשימוש 3 חודשים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7191512

 מיטת עיסוי, משחררת 
שרירים תפוסים וכואבים עם 

אלקטרודות חמים, טלפון: 
_____________________________________________)49-50ח(03-9369848, 054-2051299

 עמודון לספרים צבע ונגה 
במצב מעולה, ב- 170 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד, 052-7117487

 כסא שחור ריפוד כחול, 60 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בב"ב, 052-5555489

 סטנדר מהודר מתכוונן 
כחדש, 400 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 שולחן סלון נמוך, צבע חו, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 כסאות כתר, 40 שח עם 
ידיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 ספה עור אמיתי, 3 
מושבים, חזקה ויציבה, 380 

ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 117X47 מראה ממוסגרת 
כחדשה, בב"ב, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 מיטה מתקפלת ומזרון 
מתקפל, יציבה במיוחד, בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(200 ש"ח, 052-5555489

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

 מכירת חיסול פאות עד _____________________________________________)49-50ח(052-5737813
גמר המלאי תתקיים היום י"ח 

כסליו בין השעות 19:30-22:30 
ברח' פרדו 4, דירה 1, ב"ב, 

058-3256050)49-49(_____________________________________________

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 מיטה לקוסמטיקה כחדש 
_____________________________________________)49-50ח(- 500 ש"ח, 054-8435872

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא אוכל לתינוק במצב 
מצוין + מגש אכילה, 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7148004

 מעמיד אמבטיה לתינוק, 
כחדש ממש, רק 30 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(לפרטים: 054-8452961

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

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 0545-385-013, בני-ברק

 חדש!! מד חלב אם, 
בשימוש פעם אחת, לברורים 

_____________________________________________)49-50ח(נוספים: 052-7124168

 לול לתינוק מפלסטיק 
קשיח + גלגלים ללא מזרון, 

צבע לבן, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(03-9307308

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 ישבנון חדש באריזה, 
מתקפל - גיל גמילה + 

מדרגות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 עגלת טיולון + אמבטיה 
"pergo" מצב כמו חדש, 390 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלה צבע אדום/שחור 
במצב טוב, אמבטיה וטיולון, 

_____________________________________________)49-50ח(370 ש"ח, 052-7117487

 פינת אוכל מפלסטיק 
לילדים במצב טוב, ב- 100 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7117487

 כסא אוכל מתקפל 
משענת מתכוונת, פלסטיק, 

100 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 מגן ראש מלא, חדש 
לתינוקת, 70 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 זיכוי בחנות תינוקות, 15% 
_____________________________________________)49-50ח(הנחה, 058-3245685

 מעוניינים באמבטיה 
בוגבו, צבע נטרלי, במצב 

מצוין, במחיר מוזל, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7171917

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טלפון אופטימוס LG, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-2421622

 דיבורית לרכב דגם 
מוטורולה, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאליין, חדש באריזה 

דגם GCE5933, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7966786

 מכשיר סמסלונג J1 מיני, 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 250 ש"ח, 052-7117847

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

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

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

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

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

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

_____________________________________________)49-50ח(054-5705546

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

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

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

_____________________________________________)49-50ח(053-3136628

 מעמד מעוצב בשביל 
מקדחה )לא כולל( של כריכת 

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

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

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

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

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

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

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

_____________________________________________)49-50ח(052-7181034

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

_____________________________________________)49-50ח(0545-385013

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

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

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

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

 נעלי סקוני מידה 37.5, 
חדשות, לאישה, 

_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

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

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

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

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

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

_____________________________________________)49-50ח(052-7622260

 שמלת ערב סגולה מבד 
שיפון + חולצת בסיס תואמת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



י”ח - כ’ בכסלו תשע”ח  66/12-8/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

■ 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

 לחנות צילום בב"ב 
עובד/ת ידע בגרפיקה לשעות 
אחה"צ - ערב, 03-6199392, 

054-5793174)45-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים 
הגונים למכירת מוצרי 

ואביזרי בריאות בביתם. 
*ללא השקעה, סודיות 

מובטחת, קו"ח, עיר 
ושכונת מגורים לפקס: 

02-6760896)45-48(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרוש/ה פקיד/ת הנה"ח, נדרש 

ידע במחשבים ובאנגלית, 
03-5616466)45-48(_____________________________________________

 לחברה לבנית אתרים 
בב"ב, דרושה מזכירת 

סטודיו לטיפול בלקוחות 
החברה, ידע בגרפיקה - 

חובה! 072-3902280
jobs@kidumplus.co.il

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים בב"ב: איש 

מכירות שכר 6,000 + 
בונוסים גבוהים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחברה מובילה לבניית 
אתרים בב"ב, דרושה 

גרפיקאית עם נסיון וידע 
בעיצוב אתרים

jobs@kidumplus.co.il
072-3902280

_____________________________________________)46-49(פקס: 074-7174070

 לחלוקת עיתון גלובס 
6:00-8:00 - בערב, חמישה 

ימים בשבוע, שכר גבוה. גיל, 
054-2204060)46-49(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

12:30-16:30, פרטים טל: 
054-9474755)46-49(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות כל בו ברחוב רש"י 

בבני-ברק, עבודה במשמרות, 
052-3608065)46-49(_____________________________________________

 באזור המרכז לחברה 
בתחום הבנקאות 

דרושים נציגי גביה 
ושרות לקוחות, תנאים 

סוציאליים מעולים. 
לפרטים: 050-7675805 

_____________________________________________)46-49(החל מ- 20:00

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה, 
052-5456295)46-49(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקווה 
*מטפלת + יום חופשי + 
בונוסים וכן מ"מ/סבב/ימי 

שישי, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)46-49(_____________________________________________

 לאריקס טוסט בשר 
ובורגרים, דרושים עובדי דלפק 

_____________________________________________)47-50(רציניים, 050-9755999

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







 לסופרמרקט בבסר, דרוש 
עובד רציני לשעות הערב, 

תנאים מצויינים למתאימים, 
050-3235555)44-48(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)46-49(_____________________________________________

לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 לפנימיה לבנות בגאולה 
י-ם, דרוש עוזר-טבח, נשוי, 

052-5867722, פקס: 
153-525594806)47-50(_____________________________________________

 עובד למזנון חלבי במרכז 
ב"ב לשעות ערב/לילה + שישי 

_____________________________________________)47-50(ומוצ"ש, 052-7629533/4

 למעון בפ"ת דרושה: 
מטפלת/גננת, תנאים מעולים 

_____________________________________________)47-50(למתאימות, 050-8342228

 לאמישרגז ב"ב, 
דרושה פקידה לשעות 

מפוצלות, 8:00-13:00, 
 ,16:00-19:00
054-5237327)47-50(_____________________________________________

 למעון איכותי בשיכון 
ה', דרושה מטפלת מצויינת 

מ.מלאה, סביבת עבודה 
_____________________________________________)47-50(נעימה, 052-7626309/10

 דרוש עוזר מחסנאי בעל 
רשיון ב', משרה מלאה, 5 

ימים בשבוע, עבודה קבועה, 
052-6364614)47-48(_____________________________________________

 דרושים אנשים 
רציניים לחברה בין לאומית 
בהתרחבות בישראל במגזר 

החרדי לעבודה מהבית, 
מתאים כהכנסה נוספת, אין 
צורך בנסיון קודם, מקומות 

_____________________________________________)47-50(מוגבלים, 050-2250003

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנלהלה חרדית(, דרושות 
סייעות למ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שעות 
גמישות, קרוב לב"ב, 

ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)47-50(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)47-50(_____________________________________________

 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

 לגן בוטיק בפ"ת, 
סייעת לתינוקיה וגננת 
לגילאי 1.5-2, מנוסות 

)ללא נקיונות(, 
052-3600817)47-50(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס 
למיניבוס חדש, איזור 

ב"ב/ר"ג, תנאים טובים, 
050-4142211)48-49(_____________________________________________

 דרושה תקציבאית 
להפקת אתרים לחברה 

גדולה בב"ב, חובה הבנה 
בגרפיקה וחווית משתמש 

של אתרים. ק"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070.
_____________________________________________)47-50(טלפון: 072-3902280

 לחברת נקיון באזור גני 
תקווה, דרושים עובדים/ת 
לעבודה מסודרת לשעות 

7:30-16:30 במוסדות 
חינוך, תנאים טובים, 

052-3272220)47-50(_____________________________________________

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

בעלת יכולת קידום
ויעול מערך הטלמרקטינג
תנאים מעולים למתאימות

fraidi@haverim.org.il :קו“ח למייל

דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני ברק

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 למעון פרטים ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות: 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)48-51(_____________________________________________

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 במרכז ב"ב, דרושה 
בחורה חרוצה לצהרון במעון + 
יום מלא, ת.מצוינים! לפרטים: 

054-5841018)48-49(_____________________________________________

 למיזם חדש בינלאומי 
בתחום השיווק, דרושים 

חרדים רציניים מאזור המרכז, 
אפשרות כהכנסה נוספת, 

אין צורך בנסיון, הדרכות ע"י 
החברה. לגברים: 

058-4115265. לנשים: 
052-8706565)48-51(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה מתאמת פגישות, 
8:30-15:30, 31 ש"ח + 

בונוסים, נסיון בשרות לקוחות 
_____________________________________________)48-49(חובה, 050-2436777

 למוסד תורני בב"ב, 
דרוש נהג אוטובוס, 

תנאים טובים מאוד! 
 ,054-847605
03-6714801)48-51(_____________________________________________

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 
ידע בסיס באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל

_____________________________________________)48-51(בציון משרה 998

 משרת אם - פרוייקט מייד 
לחודשיים, א-ה, 7:50-15:00! 

שיחות נכנסות בסביבה 
מותאמת לחרדיות בחברת 

ביטוח מובילה ליד ב"ב, שכר 
גבוה! אינטרנט חסום, שליטה 
_____________________________________________)48-48(במחשב חובה, 073-2590300

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הראשויות 

המקומיות, דרושים/ות 
פקידים/ות, העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:
jobs@aeh.co.il או לפקס:

_____________________________________________)48-51(03-6186181 בציון משרה 998

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 

ידע בסיסי באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון משרה 
9988)48-51(_____________________________________________

 בב"ב לרובין חד"פ - )חד 
פעמי(, דרושה מוכרת +40 
לשעות הבוקר, רצוי אנגלית/

יידיש, 052-7135002, 
03-5709308)48-49(_____________________________________________

 לחנות שמעיה, דרושים 
עובדים וקושרי ציציות, 

מחסנאים ומוכרים מנוסים, 
052-6242872)48-49(_____________________________________________

 למשרד ניהול 
פרויקטים בגבעת 

שמואל, דרושה מזכירה 
מנוסה, שליטה באופיס 

ובינארית
secjob2018@gmail.com)48-49(_____________________________________________

 דרוש נהג עד ומעל 15 
טון למשרה מלאה במרכז, 

054-4550099)48-51(_____________________________________________

 דרושה לגן פרטי 
במרכז העיר פ"ת, גננת 

ליומיים בשבוע עד 
השעה 13.15, לפרטים 

בשעות הערב: 
054-8121234)48-49(_____________________________________________

 דרוש נהג נוסעים זעיר, 
_____________________________________________)48-49(תנאים מעולים, 053-7444888

 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(_____________________________________________

 לחברת בניה מצליחה 
)קבלנים רשומים(, דרוש איש 

מכירות תותח!!! יד ונסיון 
בתחום הבניה חובה, שכר 

ותנאים הולמים למתאימים, 
העבודה מול לקוחות פרטיים 

ומוסדיים בכל רחבי הארץ, 
קו"ח למייל:

building.g.ltd@gmail.com)47-50(_____________________________________________

 אדם רציני מעוניין 
_____________________________________________)48-50(בעבודות נקיון, 055-6672036

יואל (חב“ד)

מצב
חרום!!

058-3275870

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

 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

 לתיווך דרושה עובדת 
למשרד תיווך לעבודה תמורת 

אחוזים, שעות גמישות, אין 
צורך בנסיון קודם, הכנסה נאה 

_____________________________________________)49-49(למתאימים, 054-7477054

 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)49-2/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ל"פרפרים" דרושים 
מנהלות עם נסיון, שכר 

גבוה למתאימות + 
בונוסים, 

_____________________________________________)49-52ל(050-8266772, רחלי

 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

 לארגון בתחום הרפואי 
בירושלים, פקידה לעבודה 

מהבית, לעבודה פקידותית 
נעימה, שעתיים ביום, 4,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לארגון חרדי בירושלים 
מזכיר/ה, 6 שעות ביום, שעות 

נוחות, 5,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בבני-ברק, מזכיר/ה לניהול 

משרד, עבודה משרדית נוחה, 
שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(קריירה, 072-22-222-62

 בב"ב להוסטל "עזרה 
למרפא" לאנשים עם 
פיגור שכלי, דרושים 
מטפלים במשמרות 

)עבודה מועדפת(, מדריך 
תעסוקה )נסיון קודם - 

יתרון(, לפרטים: 
052-7650600. פקס: 
073-2229988. מייל:

baitlachaim@ezra-lamarpe.org)49-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעלת נסיון בשירות 
ומכירה טלפונית? בעלת 

כושר שכנוע? אנחנו מחכים 
לך למשמרת ערב, שכר גבוה 

_____________________________________________)49-50(למתאימה, 050-2436777

 דרוש איש/ת שיווק 
למקומון בירושלים )לרגל 

פתיחת העיתון הנוסף(, תנאים 
מעולים למתאימים/ות, קו"ח 

למייל: 
michal5050@etrog.net.il

_____________________________________________)49-50(לפקס: 1532-5717271

 למשרד רו"ח בב"ב, דרושה 
מנהלת חשבונות, אפשר ללא 

נסיון, קו"ח לפקס: 
03-6763760)49-50(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה, 
בתשלום, באזור בני ברק, לבני 

_____________________________________________)49-49(7 ו- 9, 054-4563520

 דרושים עובדים למאפיית 
מצות באיזור המרכז

_____________________________________________)49-52(050-4116523 עקיבא

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)49-50ח(כולל לינה, 052-3165160

 תלמידה מעוניינת 
להתגורר אצל זקנה )עדיפות 
לאמריקאית( בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4131988

 בחור חרוץ ואמין בעל 
נסיון מחפש עבודה בתחום 
המכירות בירושלים, קיוסק, 
חנות מאפיה, אפשרי בערב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7163334, 054-7933828

 מעונין לנקות חדרי 
מדרגות ובתי כנסת, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7137135

 מדריך בפנמיה - אברך 
יר"ש התפנה לשמש כמדריך 
לילה בפנמיה, 050-4188322

_____________________________________________)49-50ח(

 מעונין לעבוד בסוכנות 
נסיעות חרדית תמורת שכר 

_____________________________________________)49-50ח(סמלי, 052-7686812

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

_____________________________________________)49-50ח(70 ש"ח, 050-4177726

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(052-2727474

 גיטרה מקצועית, 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס, גיל 6-8, 
_____________________________________________)49-50ח(140 ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס לילד, גיל 
_____________________________________________)49-50ח(3-4, 140 ש"ח, 052-7148004

 קלרינט מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8404243

 כינור מעולה חדש באריזה, 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8404243

 אופני כושר לא הילוכים 
פשוטים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(לפרטים: 054-8452961

 קרטון של סוכרזית/
סוכרלוז כמעט שלם, רק ב- 

310 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

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

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

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

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

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

50 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, בב"ב, 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7600336

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין, 60 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 2 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8408197

 נברשת ענתיקה עשויה 
מחרסינה עם חמישה קנים - 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 050-6658234

 חליפה חדשה צמר - 
עבודת יד, שלושה חלקים, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6658234

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)49-50ח(260 ש"ח, 054-8412903

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

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

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

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

_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

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

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין, 140 ש"ח הזריז נשכר! 

_____________________________________________)49-50ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה, 40 ש"ח, הקודם 

_____________________________________________)49-50ח(זוכה! 058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(כ"א, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 40 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7191512

 מסברובסקי ברמת 
אביב, צמיד ושרשרת חדשים 

משובצים, 500 כ"א, 
_____________________________________________)49-50ח(052-5555489

 עגילי זהב תלויים 
משובצים, חדשים באריזה, 
_____________________________________________)49-50ח(450 ש"ח, 052-5555489

 מצעים 4 סטים כפולים 
מלאים, ב- 150 ש"ח, "פריד" 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב כחדש, 052-5555489

 מתלה כביסה גדול 
מתקפל מפלסטיק, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-5555489

 קופסת תכשיטים עץ 
בשילוב כסף כחדש, 2 תאים, 

_____________________________________________)49-50ח(60 ש"ח, 052-5555489

 ישבנון חדש באריזה, 
מתקפל - גיל גמילה + 

מדרגות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490



הבחירה של הבית
תנובה

חנוכה עם תנובה

בקבוק חלב תנובה 3%
 בד״צ העדה החרדית

1 ליטר

מארז זוג נפוליאון 
225 גרם×2 יח'

 פרוסות מוצרלה
 ועדת מהדרין

150 גרם

מארז קרלו מיני 
100 גרם×16 יח'

מארז 10 שקיות שוקו
 ועדת מהדרין

225 מ״ל×10 יח'

 השף הלבן קרם פרש
 ועדת מהדרין

200 גרם

מיוחד
לחנוכה!

 חדש
על המדף!

מיוחד
לחנוכה!

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

ממרחי סויה בסגנון גבינה
 בד״צ העדה החרדית

250 גרם

החל מט״ז בכסלו תשע״ח )4.12.17( עד גמר המלאי *בחנויות הנבחרות *ההנחות והמבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה ע״י הקמעונאי

 חדש
על המדף!

 מארז שלישיית
קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

פיראוס צפתית 9%
ועדת מהדרין

200 גרם

 מהדורה
מוגבלת!

 מהדורה 
מוגבלת!

 חדש
על המדף!

 משקה חלב לקפה
 בטעם אגוזי לוז

 ועדת מהדרין
800 מ״ל

מארז זוג חרמון 16%
250 גרם×2 יח'
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