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אלי כהן

שיאי מכירות הרכבים החדשים בישראל שזינקו בשנים 
עתה  שזה  הכלכלית  בשנה  מעט  התמתנו  האחרונות 
הסתיימה. מנתוני איגוד יבואני הרכב שפורסמו בימים האחרונים, 
מתברר כי בשנת 2017 נמסרו בישראל 281,563 כלי רכב חדשים 
עלו  אז  שעברה,  השנה  לעומת  כ-1.8%  של  ירידה  המהווים   –

לכביש 286,728 מכוניות חדשות.
שמובילה  יונדאי,  השנה  גם  ניצבת  בדירוג  הראשון  במקום 
 36,731 השנה  ומכרה  האחרונות  בשנתיים  המסירות  טבלת  את 
ניצבה  הטבלה,  מראש  שעברה  בשנה  שהודחה  קיה,  רכב.  כלי 
טיוטה,  רכב.  כלי  מסירות   35,663 עם  השני  במקום  השנה  גם 
שהובילה את הטבלה בעבר, ניצבת במקום השלישי עם 31,103 

 21,742 עם  סקודה  מופיעות  ברשימה  רכב. אחריה  כלי  מסירות 
מכוניות וסוזוקי עם 16,619 מסירות כלי רכב.

למרות שיונדאי מכרה יותר רכבים בסך הכל, הדגמים הנמכרים 
ביותר בישראל הם דווקא של המתחרה קיה – שרשמה 11,714 
הרכב  למעשה  שהוא   – פיקנטו  קיה  המיני  מכונית  של  מסירות 
הפופולרי בישראל בשנה החולפת – ו-11,642 מסירות של רכב 
הכביש שטח קיה ספורטאז'. בהמשך רשימת הדגמים הנמכרים 
טיוטה  רכב,  כלי   9,245 עם  טוסון  יונדאי  מופיעה  בישראל 
קורולה עם 9,167 מסירות ואת החמישה הראשונה נועלת סקודה 
על  שעלו  רכב  כלי   8,716  – דומה  מסירות  כמות  עם  אוקטביה 
הכביש בשנה החולפת. המכונית ההיברידית הנמכרת בישראל – 
יונדאי איוניק, נמצאת במקום השישי בדירוג עם 7,202 מסירות 

בשנה החולפת.

"הנתונים השנה מפתיעים במיוחד לנוכח העובדה שקטגורית 

ביחס  משמעותי  באופן  השנה  צמחה  המשפחתיות  המכוניות 

לפופולריות  והמכוניות הקטנות שזכו  לקטגורית מכוניות המיני 

בשנים הקודמות", מסביר שלמה סורסקי, מנכ"ל חברת הליסינג 

המובילה במגזר החרדי 'ביגליס'. לדבריו, מה שלא השתנה הוא 

"אם  בישראל.  הרכבים  רוכשי  נוקטים  בה  החסכונית  הגישה 

נמוכה מתוך  בעבר הנטייה הייתה לרכוש רכב בעל צריכת דלק 

המימון  אפיקי  בזכות  כאשר  כיום,   – יותר  נמוך  שמחירו  הנחה 

ומסלולי הליסינג השונים הפער החודשי בין הרכבים אינו גדול, 

רבים מעדיפים את הרכבים המשפחתיים שיכולים להכיל את כל 

המשפחה ובנוחות מרבית".

פישל רוזנפלד

הפעם,  אך  לקרות,  יכולים  תמיד  מסחריים  שיאים 
זה הגיע בהפתעה - אפילו בקרב הכלכלנים הבכירים 
ביותר. מדובר כמובן במניית הנאסד"ק שמסרבת מזה 
שבוע לרדת מהכותרות וממשיכה לשבור רצף שיאים, שטרם 
נראו מאז 2006. המניה, הנסחרת בבורסות בעולם, מסכמת 
ננעל  ושערה  סטריט  בוול  במיוחד  סוער  מסחר  של  שבוע 

בסוף יום המסחר של יום שני השבוע על סך 7,157 נקודות.
לא מדובר ב'עוד' שיא אלא בדרמה של ממש. שכן מעבר 
שכזה,  בשווי  ננעל  לא  הנאסד"ק  של  ששערו  השנים  ל-12 
והאור  הברית  ארצות  בכלכלת  מאוד  קשה  בתקופה  מדובר 
החיובי שמקרינות המגמות החיוביות בוול סטריט הוא הרבה 

יותר מכפי שזה נראה.
הברית,  ארצות  בכלכלת  קשה  תקופה  על  כשמדברים 
כזה או אחר, אך בהחלט  אין הכוונה במשבר עולמי/מדיני 
דו"חות בעייתיים. ובעוד על פי דרך הטבע דו"חות שכאלה 
עשויות לגרום למשקיעים לגרור רגליים - הפעם קרה ההיפך.

שיעור האבטלה האמריקנית מוסיף להיות ברמה של 4.1% 
זאת,  עם  לתחזיות.  בהתאם  ב-0.3%,  עלה  השעתי  והשכר 
שבחודש  לאחר  החדשות.  המשרות  במספר  השפל  נמשך 

נובמבר 2017 התווספו רק 190 אלף משרות חדשות לכלכלה 
אלף משרות   148 התווספו   2017 בדצמבר  בעולם,  הגדולה 
בסקטור הלא חקלאי, וזאת לעומת תחזיות לתוספת משרות 

של 228 אלף.
כלכלנים רבים הביעו דאגה חמורה מקצב ייצור המשרות 
בהמשך  אם  כי  ואומרים  הברית  בארצות  המתמשך  הנמוך 
אזי  אלף,  מ-200  הגבוהה  לרמה  יחזור  לא  הקצב  השנה 
התפתחות  על  ויכבידו  לעלות  יתחילו  האבטלה  שיעורי 

הכלכלה הגדולה בעולם.
בתוך כך, השבוע דווח כי הנשיא טראמפ מתכוון להגביר 
של  תכניתו  הדיווח,  פי  על  סין.  מול  הסחר"  "מלחמת  את 

טראמפ כוללת העלאת מכסים שתשפיע על היבוא. 
נציין כי מדו"ח הגירעון המסחרי של ארצות הברית לחודש 
דצמבר, שפורסמה השבוע, עולה כי הכלכלה הגדולה בעולם 
הדו"ח,  פי  על   .2012 מאז  ביותר  השפל  בגירעון  נמצאת 
שהם  ב-3.2%  דצמבר  בחודש  האמריקאי  הגירעון  הסתכם 

50.5 מיליארד דולר.
טראמפ  של  המס  רפורמת  כי  לשכוח  אסור  זאת,  עם 
זריקת  להוות  אמורות  לחברות  המסים  להפחתת  והתכניות 

מרץ לכלכלה האמריקאית.

אלי כהן
מדגם  באמצעות  שנעשה  נעמי  חסדי  עמותת  של  סקר 
מייצג של 500 נשאלים באמצעות מכון המחקר רפי סמית, 
מגלה נתונים מסקרנים. לפי הסקר, נרשמה ירידה של 25% 
כלכלי  מצב  בגלל  רפואיים  שירותים  על  לוותר  שנאלצו  מי  בקרב 

ביחס לשנה שעברה.
רק 18% מהציבור ויתר על שירותים רפואיים בגלל מצב כלכלי, 
בשנה שעברה ציינו זאת כ24% מכלל הציבור. יחד עם זאת, עדיין 
יש הבדלים בין קבוצות האוכלוסייה השונות. 24% מהחרדים ויתרו 

על טיפול רפואי לעומת 18% בלבד מהדתיים ו16% מהחילונים.
כי 30% מהחרדים, לעומת 33% מהחילונים מרשים  עוד עולה, 
זאת  לעומת  תרופות,  על  בחודש  שקל   200 מעל  להוציא  לעצמם 
בעוד ש26% מהחילונים מוציאים עד 50 ₪ בחודש על תרופות – 

43% מהחרדים מוציאים סכום זה.
הקשים  הנתונים  הארגון  מניסיון  נעמי',  'חסדי  אנשי  לדברי 
באים  שמלכתחילה  באנשים  כשמדובר  יותר  עוד  לקשים  הופכים 
בעמותה  נתקלים  אנו  בהם  "המקרים  מוחלשות.  מאוכלוסיות 
במקביל  מחלות  בכמה  שחולים  באנשים  מדובר  לרוב  מזעזעים, 
לסיים  מצליח  שלא  חולה  באותו  במקננים  סרטן  סוגי  מספר  כמו 
את החודש כך שלצד הקושי הרפואי והקושי לשרוד, לאור השפעת 
את  שמאפיינים  לקשיים  במקביל  מתקיימים  אלו   – המחלות 

האוכלוסיות המוחלשות, דבר שגם כך מקשה עליהם להתקיים. 
'פשוטות'  נוצר מצב שגם אם מדובר במחלות  דבר  "בסופו של 
אנשים  למשל,  תרופות  לרכישת  נוספים  שקלים  כמה  שדורשות 
נמנעים מלרכוש אותם. כיום כבר לא רק מחפשים מזון בפחים, גם 

כדורים נגד קירור".

הישג: פחות אנשים 
מוותרים על תרופות

נתוני סיכום 2017 בענף הרכב מגלים כי על אף הירידה של 1.8% בשיעור 
המסירות של כלי הרכב בישראל, בשנה האחרונה חלה עלייה במספר כלי 
הרכב המשפחתיים – בעוד בשנים הקודמות דווקא המכוניות הקטנות 
היו פופולריות • בכיר בענף הרכב: "העדפה של המכוניות המשפחתיות 

הינה תוצאה מבורכת של אפיקי המימון ומסלולי הליסינג"

על אף הירידה בשוק הרכב: יותר 
מכוניות משפחתיות עלו לכביש

סקר מגלה: רק 18% מהציבור ויתרו על 
אשתקד   24% לעומת  השנה,  תרופות 
בציבור  המוותרים  שיעור  זאת,  עם   

החרדי גדול יותר

טראמפ מציג: 
שפל כלכלי חדש

לנשיא  כה  עד  כלכלי  כישלון 
במיוחד  נמוך  שער  עם  האמריקאי, 
משרות  בייצור  נמוך  קצב  לנאסד"ק, 

והגירעון הגדול ביותר מאז 2012
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כסף קטן

חוק להסדרת המס העודף

שעבר  בשבוע  בה  שהדיון  לאחר 
השרים  לוועדת  השבוע  עלתה  נדחה, 
לענייני חקיקה הצעת החוק של ח״כ נחמן שי 
מס  להחזר  )זכאות  הכנסה  מס  פקודת  לתיקון 
את  להסדיר  שמבקשת  אקטיבי(,  באופן  יתר 
שנה  מדי  כיום,  בישראל.  היתר  מיסוי  בעיית 
שקלים  מיליון  כ-700  המסים  רשות  מחזירה 
לשכירים אשר פונים לרשות המסים ומבקשים 
המסים  רשות  אולם,  יתר.  גביית  בגין  החזר 
כדי לאתר את  נוקטת מאמצים מיוזמתה  אינה 
וכך מיליוני שקלים שמקורם בגביית  הזכאים, 

יתר נותרים בידיה.

אל על הופכת ל'לואו קוסט'

האחרון  ברבע  תהפוך  על  אל  חברת 
של השנה האזרחית לחברת 'לואו קוסט' 
המנכ"ל  אירופה.  אל  לטיסותיה  הקשור  בכל 
שלושה  תציע  החברה  כי  הודיע  מימון,  דוד 
סוגי כרטיסים בטיסות שלה לאירופה: כרטיס 
בנוסף  ושתייה,  ארוחה  יד,  תיק  יכלול   LITE
ניתן יהיה לבחור לשלם בגין שירותים נוספים 
ובחירת  המטוס  לבטן  מזוודה  שליחת  כגון 
יכלול   ,"CLASSIC" כרטיס  הטיסה.  מושב 
תיק יד הושבה מראש, ארוחה ושתייה, שליחת 
בתוספת  וביטול  לשינוי  ואפשרות  מזוודה 
רחב  מגוון  יכלול   SFLEX כרטיס  תשלום. 
למחלקת  בדומה  יהיה  ולמעשה  שירותים  של 
עסקים. המנכ"ל הפורש הסביר כי השינוי נעשה 
בשל דרישת לקוחות ושוק התעופה המשתנה. 
אוסישקין,  רונן  על,  באל  המסחר  סמנכ"ל 
מול  בתחרות  לעמוד  בצורך  מדובר  כי  הסביר 
החברות ובכדי לתת מענה לקהל רחב של טסים 

לאירופה.

שיא בחוב העולמי: 233 טריליון

החוב העולמי עלה לשיא של 233 טריליון 
דולר ברבעון השלישי של 2017, עלייה 
כך   ,2016 סוף  לעומת  דולר  טריליון   16 של 
 .)IIF( לפי מחקר של המכון למימון בינלאומי
במקביל, ירד יחס החוב-תוצר ירד זה הרבעון 
הכלכלית  הצמיחה  רקע  על  ברציפות  הרביעי 
בעולם. יחס החוב-תוצר העולמי עומד כעת על 
318%, ירידה של 3% לעומת הרבעון השלישי 
של 2016, לפי נתוני IIF. "שילוב של גורמים 
עלייה  הגלובלית,  בצמיחה  עלייה  ביניהם 
באינפלציה )בקנדה ובטורקיה( והמאמץ למנוע 
)בסין  יציבות  לאי  שיוביל  חוב  של  הצטברות 
החוב-תוצר",  ביחס  לירידה  תרמו  ובקנדה(, 

.IIF כתבו כלכלני

תביעה: מעבדים פגעו בפרטיות

המחוזי  השפט  לבית  הוגשה  השבוע 
נגד  ייצוגית  לתביעה  בקשה  בחיפה 
שלוש ענקיות טכנולוגיה – אינטל, אפל וחברת 
בשל   ,ARM Holdings הבריטית  השבבים 
בפרטיות  שפגעו  החברה  במוצרי  "פגמים 
בעקבות  הוגשה  התביעה  המשתמשים". 
שחושפים  מכשירים  במעבדי  אבטחה  בעיות 
מידע  גניבת  של  לאפשרות  המשתמשים  את 
נכתב:  התביעה  בכתב  המחשב.  מזיכרון 
בעולם  דבר  נפל   3.1.2018 רביעי  מיום  "החל 
בועה  התממש,  אכן  והסיוט  הטכנולוגיה 
אדמה  רעידת  ויצרה  התפוצצה  טכנולוגית 
יודעים  אנו  מועד  מאותו  המלה.  מובן  במלוא 
ולו ממידה  נהנים  כי חיינו באשליה לפיה אנו 
הצער,  למרבה  אך  פרטיות,  של  מינימלית 

התברר כי לא כך הדבר".

כהן נגד ברוש: היצוא הישראלי 
שובר שיא - בדולרים

פישל רוזנפלד 

משרד הכלכלה והתעשייה מסכם את 
שנת 2017 ביצוא הישראלי, עם הערכה 
 100 סף  את  היצוא  יחצה  לראשונה,  לפיה, 
בשנה  המשרד,  נתוני  פי  על  דולר.  מיליארד 
החולפת הוגשו למינהל סחר חוץ 389 בקשות, 
כ-88  של  כולל  בהיקף   ,243 אושרו  מתוכן 
גידול של כ-50% בהיקף התמיכה  מיליון ₪, 

ביחס לשנת 2016.
לחצות  ליעד  לעצמה  שמה  "הממשלה 
לשנת  ייצוא  דולר  מיליארד  ה-100  רף  את 
כבר  נחצה  זה  יעד  כי  וההערכות   ,2020
והתעשיה,  הכלכלה  שר  השבוע  אמר  עתה", 
חשיבות  הישראלי  "ליצוא  לדבריו,  כהן.  אלי 
של  הצמיחה  קטר  הוא  לכלכלה,  גדולה 
לתעסוקה  מרכזי  ומקור  הישראלי  המשק 
היצואנים  וחברתי.  כלכלי  ושגשוג  יציבה 
הישראלית  התעשייה  של  החנית  חוד  הם 
המשק.  בצמיחת  המובילים  ומהגורמים 

מורכבים  אתגרים  מציבה  הבינלאומית  הזירה 
וקשים בפני היצואנים הישראליים, ואני שמח 
שתכניות הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה 
בהתמודדותם  אלו  ליצואנים  לסייע  מצליחות 

בשווקים הבינלאומיים".
היצוא:  מכון  מנכ"ל  אריאלי,  גדי  לדברי 
היצוא  השנה,  אורך  לכל  שהערכנו  "כפי 
רף  את  לראשונה  לחצות  צפוי  אכן  הישראלי 
של  יפה  גידול  ולהציג  דולר  מיליארד  ה-100 
כ-5% בהשוואה לשנה שעברה. העלייה ביצוא 
בייצוא  הגידול  המשך  בעקבות  התקבלה 
מואצת  צמיחה  להציג  שהמשיך  השירותים 
עם  ההיי-טק.  שירותי  בייצוא  הגידול  בזכות 
זאת חשוב לזכור כי השנים הקרובות מציבות 
מישראל,  ליצואנים  רבים  וחסמים  אתגרים 
בעיקר על רקע ההתחזקות המחודשת של שער 

השקל מול הדולר".
הכולל  היצוא  נתוני  של  ראשוני  מסיכום 
ומשרד  היצוא  מכון  שערכו   2017 לשנת 
יצוא  היקף  כי  עולה  והתעשייה,  הכלכלה 
לחצות  צפוי  מישראל  והשירותים  הסחורות 
בשנת 2017 את רף ה-100 מיליארד דולר. סך 
יצוא הסחורות והשירותים ללא הזנק ויהלומים 
עלה בכ-6% לעומת אשתקד, להיקף של כ-92 

מיליארד דולר. 
ולאחר  ירידות  של  רצופות  שנתיים  לאחר 
ביותר מזה  ירד לרמתו הנמוכה  שבסוף 2016 
האירופי  לאיחוד  היצוא  השנה  רשם  שנים,   6
גידול מרשים של כ-20% בהשוואה לאשתקד 
מבין  דולר.  מיליארד  כ-16  של  להיקף  ועלה 
היצוא  את  לציין  ניתן  הבולטות  המדינות 

)כ- השנה  חד  באופן  גדל  אשר  לבריטניה 
35%(. שעור גידול דומה של כ-35% נרשם גם 
נרשמו  נוספות  בולטות  עליות  לצרפת.  ביצוא 

גם ביצוא להולנד, גרמניה, בלגיה וקפריסין.
בכ-11.5  ב-2017  הסתכם  לארה"ב  היצוא 
בכ-8.5  הסתכם  לאסיה  היצוא  מיליארד. 
יציבות  על  שמר  לסין  היצוא  דולר.  מיליארד 
הכולל  ביצוא  הירידה  רקע  שעל  כך  השנה, 
ליבשת, עלה משקלה של סין ללמעלה משליש 
עליות  לאסיה.  מישראל  הסחורות  יצוא  מסך 
לדרום- ביצוא  גם  התקבלו  נוספות  בולטות 

ירידה  נרשמה  מנגד  וסינגפור.  יפן  קוריאה, 
למדינות  היצוא  להודו.  ביצוא  דו-ספרתית 
מיליארד  בכ-1.9  הסתכם  הלטינית,  אמריקה 
רשם  אפריקה  למדינות  היצוא  ואילו  דולר. 
 4% של  בשיעור  עלה  מסוימת,  התאוששות 

והסתכם בכ-860 מיליון דולר.

"שיא ביצוא", האמנם?
לסקירות  הנתונים  את  תשוו  שאם  אלא 
רשמיות אחרות, כמו אלו של הלשכה המרכזית 
והתאחדות  ישראל  בנק  לסטטיסטיקה, 
של  שנה  הכיצד  להבין  תתקשו  התעשיינים, 
בגובה  ירידה  עם  היצוא,  בענף  מוחץ  כישלון 
של 7.9 מיליארד שקל, מוצגת בהודעת משרד 
הכלכלה כ"שנת שיא"? אם נביט לעומק, נתוני 
אך  עליה,  על  מצביעים  אכן  הכלכלה  משרד 
דולרית. כמובן שבהודעת המשרד לא צוין כל 
גם  כמו  ב-2017,  הדולר  לצניחת  בנוגע  פרט 

התחזקות השקל ב6.7% לעומת הדולר.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
בשנת 2017 התחזק שערו הממוצע של השקל 
ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס 
לאירו  ביחס  ב-6.7%,  הש"ח  התחזק  לדולר 
התחזק ב-4.6%, ביחס ללירה שטרלינג התחזק 
הש"ח  התחזק  היפני  לין  ביחס  ב-12.3%, 
ב-10.2%, ביחס לדינר הירדני ב-6.7%, ביחס 
לפרנק השוויצרי ב-6.6% וביחס לדולר הקנדי 
ב-4.5%. כך עולה מנתוני הלמ"ס המתפרסמים 
בימים אלו. עוד עולה, כי שערו הממוצע של 

הדולר ב-2017 הגיע ל-3.5998 ₪.
מטעם  הסקירה  שפורסמה  לאחר  קצר  זמן 
שובר  הישראלי  היצוא  לפיה  האוצר,  משרד 
שצנח  דולרי,  בשקלול  רק  כאמור,  אך  שיא, 
במהלך השנה החלופית, פרסם נשיא התאחדות 
חריפה,  הודעה  ברוש,  שרגא  התעשיינים, 
שהממשלה  מה  "למרות  כי  תקף  במהלכה 
וקברניטיה מנסים למכור לתקשורת, הכלכלה 
מכך.  רחוק  טוב,  במצב  לא  ממש  הישראלית 
את  שמעמיד  מה  בצניחה,  נמצא  היצוא 
שכן  ממשית,  בסכנה  הישראלית  התעשייה 

להמשיך  ניתן  לא 
תחרותיים  ולהיות 
המטבע  בשערי 
ברוש  הקיימים". 
לבנק  ופנה  הוסיף 
בקריאה  ישראל 
מיידית  לנקיטה 
בצעדים אגרסיביים 
את  לעצור  בכדי 
היצוא  מגמת 

השלילית. 

בהתאחדות התעשיינים הוסיפו וציינו כי גם 
בירידה  נמצא  התעשייתי  היצוא  צמיחת  קצב 
בין   7% של  שנתי  צמיחה  מקצב  מתמדת. 
בחמש  בלבד   0.3% ל-   ,2005-2012 השנים 

השנים האחרונות, 2013-2017. 
הנסיגה  התעשיינים,  התאחדות  פי  על 
במשלוחי היצוא, כמו גם השחיקה המתמשכת 
מול  התחרות  ובכושר  היצוא  ברווחיות 
רקע  על  רק  נובעת  אינה  בחו"ל,  המתחרים 
פניו במהלך השנה  את  שערי המטבע ששינה 
מספר  של  שילוב  רקע  על  אלא  החולפת. 
נטל  מטבע,  בשערי  שינויים   – בהם  גורמים, 
עלויות  בישראל,  והרגולציה  הבירוקרטיה 
ההשקעה  בתמריצי  ירידה  הגבוהות,  הייצור 
הממשלתיים, מצאי נמוך של כוח אדם טכנולוגי 
ומקצועי ועוד. "לגורמים אלו, הצטרפו בשנים 
לעידוד  אקטיביות  פעילויות  האחרונות 
ההתאחדות,  לדברי  בהודעה.  נכתב  היבוא", 
התעשיינים  של  ביכולתם  פוגעת  זו,  "שחיקה 
להציג חדשנות, לפתח יתרונות יחסיים ולבסס 

מנועי צמיחה עסקיים חדשים".

"העולם קונה בדולרים"
התעשיינים,  התאחדות  טענות  אף  על 
'קו  עם  בשיחה  כהן,  אלי  הכלכלה,  שר  אומר 
בשקלים  היצוא  הכנסות  חישוב  כי  עיתונות' 
כלל אינו נכון, שכן "העולם קונה בדולרים, לא 
בשקלים" ובהתחשב בזינוק נתוני היצוא בענף 

השירותים והייטק, התוצאה כן טובה ביותר.
עלו  וההייטק  השירותים  הדברים,  "מאופי 
כהן  השר  מוסיף  הגורם",  וזה  חדה,  בצורה 
בגובה  לזינוק  מכוון  כשהוא  עיתונות',  ל'קו 
של כעשרה אחוזים ביצוא השירותים וההייטק 
בארבעים  שמוערך  יצוא,  החולפת.  בשנה 
וארבע מיליארד דולרים. כשמדובר במספרים 
גבוהים כל כך, במטבע שמוסיף להיחלש, בעוד 
התחזקות משמעותית,  מסכם שנה של  השקל 
הסבר  מקבלת  שקלי  בחישוב  המצב  תמונת 

ענייני.
הצניחה  לצד  השקל,  התחזקות  זאת,  עם 
להוות  אמור  אכן  הדולר,  בשער  המגמתית 
סיבה לדאגה. אך יתכן דווקא כי גם כאן אפשר 

להירגע. 
ירכוש  כי  ישראל  בנק  פרסם  כחודש  לפני 
השנה מיליארד וחצי דולר. בדקנו את המגמות 
בחודש האחרון, ומצאנו כי על פי נתוני הלמ"ס 
התחזק הש"ח ביחס לדולר ב-0.4% בלבד. גם 
לא  ההתחזקות  רמת  אחרות  למטבעות  ביחס 
כפי  תמשיך,  אכן  הזאת  המגמה  אם  שונה. 
הרי  שיפעל,  בעבר  כבר  הכריז  ישראל  שבנק 

שכבר נמצא הפתרון.

תשקיף חלקי מנתוני הלמ"ס העדכניים שפורסמו השבוע

שר הכלכלה אלי כהן. צילום: דודי ועקנין

אבי ניסנקורן ושרגא ברוש. צילום: יהודה עשור

היצוא  נתוני  בזינוק  מתגאים  הכלכלה  במשרד 
הדולריים, אך בהתאחדות התעשיינים משיבים אש 
 ⋅ וטוענים לצניחה של מיליארדים בחישוב שקלי 
שר הכלכלה ל'קו עיתונות': "העולם קונה בדולרים, 
ישראל  בנק  של  הפתרון  ומה   ⋅ בשקלים"  לא 

לסוגיה? ⋅ סיקור מיוחד
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על חשבונכם

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: יש לי דירה בבעלותי וקניתי עכשיו דירה על הנייר. 
אני לא רוצה לשלם מס על דירה שנייה ולכן אני צריך למכור 
בתוך שנה וחצי, השאלה היא האם מחתימת החוזה או מטופס 

04 בגמר הבנייה?
תשובה: המועד הרלוונטי ממנו יש לחשב את המועדים לצורך 
הדירה,  מסירת  מועד  הינו  דירה  בגין שחלוף  הפטור ממס שבח 
כאשר יש לשים לב היטב שבטופס הדיווח לרשויות המס סומנה 

אופציית השחלוף מבעוד מועד.



שאלה: מהן חובות הצרכן שרוצה לבטל עסקה?
חשבונית,  להציג  חייב  הצרכן  הקנייה:  א.  הוכחת  תשובה: 
קבלה או פתק החלפה, שיוכיחו את ביצוע הרכישה. אם אין לצרכן 
על  המעידה  אחרת  הוכחה  כל  להציג  יכול  הצרכן  מאלו,  אחד 
 ביצוע העסקה עם העוסק, מועדה, סכום העסקה ואופן התשלום.

או  המוצר  נרכש  אצלו  העוסק  אצל  המוצר:  החזרת  מקום  ב. 
כולל  )לא  שלו  המכירה  ונקודות  העוסק  מסניפי  אחד  בכל 
הצרכן. חשבון  על  הן  לעוסק  חזרה  ההובלה  הוצאות   זכיינים(. 

ג. אם הצרכן נדרש לרכוש מוצר לצורך קבלת שירות, הצרכן יכול 
נפגם. שלא  בתנאי  שימוש,  בו  עשה  אם  גם  המוצר  את   להחזיר 

ד. ביטול שירות מתמשך: אם הוחל במתן השירות הצרכן ישלם 
את החלק היחסי עבור השימוש בשירות.



שאלה: הגשתי תביעה לבית המשפט לפני כארבעה חודשים 
וקיבלתי זימון לפגישת מהו"ת גישור, מה משמעות זימון זה?

מחוץ  סכסוכים  לפתרון  חלופי  כלי  הינו  הגישור  תשובה: 
לכותלי בית המשפט, אשר הפך להיות חלק אינטגרלי ממערכת 
העומדים  המשפטיים  התיקים  כל  כאשר  בישראל,  המשפט  בתי 
)והמדובר ברובם(, מופנים לפגישת מהו"ת חובה,  בקריטריונים 
המשפטי  מההליך  חובה  וחלק  הגישור-  מתהליך  חלק  שהינה 

בישראל היום.
בכל פגישת מהו"ת, מחויב המגשר בפתח הדברים להדגיש את 
חשיבות החיסיון על הנאמר בהליך הגישור, ואת המצב המשפטי 
שימוש  לעשות  עצמו  למגשר  או  צד  לאף  אסור  לפיו  בישראל 
לחדרי  מחוץ  זירה  בשום  הגישור,  בחדרי  שהועברו  בתכנים 

הגישור.
חובה  התייצבות  ומלבד  וולנטרי  הליך  הינו  הגישור  הליך 
לפגישת המהו"ת הראשונה אין חובה על בעלי הדין לקחת חלק 
בהליך הגישור או להגיע להסכמות בהליך. בכל שלב של הגישור 
יכול כל צד להודיע אף מבלי לנמק מדוע על רצונו לסיים את הליך 

הגישור ולהחזיר את הדיון לבית המשפט המוסמך. 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

מעוניין  הוא  כי  פרסם  כחלון  האוצר  שר 
צרכים  עבור  הציבורית  ההוצאה  את  להגדיל 
לשלם  הולך  ומי   ,2019 בתקציב  חברתיים 
הסתכלו  ימינה,  הסתכלו  האלה?  הכספים  את 
הפראייר  את  רואים  לא  אתם  ואם  שמאלה, 
שהולכים  אלה  אתם  הפראייר.  אתם   - שמשלם 
שלא  אלה  ואתם  האלה,  ההוצאות  על  לשלם 

תקבלו מהן כלום. פראיירים למהדרין.
תקציב המדינה הוא גירעוני, כלומר יש היום 
בשנה  אפילו  מהכנסות.  הוצאות  יותר  למדינה 
הגבייה"  "עודפי  לכותרות  עלו  בה  האחרונה, 
להגיוני  הפך  לא  התקציב  עדיין  המפורסמים, 
קטן  היה  מפתיע  באופן  הגרעון  פשוט  וחסכני. 
יותר ממה שתוכנן, אבל עדיין הגירעון קיים. ועל 

חובות משלמים - ריבית. וגם ריבית דריבית.
בשנה האחרונה שילמנו כ-40 מיליארד ש"ח 
רק עבור הריבית על חובות העבר, שזה תקציב 
)כ- הבריאות  משרד  תקציב  את  בגודלו  העובר 

35 מיליארד(. כשליש מתקציב המדינה משועבד 

להחזר הקרן. הדורות הקודמים בזבזו יותר ממה 
את  עבורם  משלמים  היום  ואנחנו  שהכניסו, 
הריבית. כל ההתרפקות השקרית על העבר "פעם 
היה כסף למורים, פעם לכולם הייתה דירה, פעם 
לכולם הייתה עבודה", ובכן, לא באמת היה את 
זה, הכל היה הלוואות על חשבון העתיד, ולכל 
היקרה  המחיר  תווית  את  יש  האלה  הדברים 
שלהם. תהיה זו טעות גדולה להעביר את הרעה 

הזו לילדינו.
מהם,  להיפטר  דרך  אין  לשלם,  צריך  חובות 
וככל שזה לוקח יותר זמן כך גם משלמים יותר 
ריבית. הדבר נכון בהלוואה פרטית למשק בית, 

ונכון באותה צורה גם ברמת המדינה.
)להיכנס  הלוואות  לקחת  יכולה  מדינה 
לחסוך  עליה  חובה  אך  קשות,  בשנים  לגירעון( 
ולשלם חובות בשנים היותר טובות. גם הכלכלן 
ה"תמרוץ  ואסכולת  קיינס  מיינרד  ג'ון  הנודע 
הממשלתי" הגורסים כי הממשלה צריכה להוציא 
הם  הכלכלה,  את  ו"לתמרץ"  ולהתערב  כספים 

 - המשוואה  של  השני  חלקה  את  שטבעו  גם 
חובות  ולשלם  לחסוך  צריכה  גם  שהממשלה 

כאשר המשק חוזר לפעילות בריאה.
טוב,  במצב  המשק  היום.  המצב  בדיוק  זה 
בדיוק  זו  היסטורית.  ברמה  נמוכה  האבטלה 
החגורה,  את  להדק  צריכים  אנו  בה  הנקודה 
יכולים  אנו  כעת  העבר.  בזבוזי  את  ולשלם 
אלא  ו"חיתוכים",  "כאבים"  בלי  זאת  לעשות 
פשוט לעשות שימוש בשפע הקיים כדי להתנהל 
זאת, אזי כמו בתרמית  באחריות. אם לא נעשה 
פירמידה קלאסית, אנו פשוט נגדיל את החובות, 
נגדיל את הריביות, ואת התוצאות הקשות נשליך 
 - יותר  גרוע  או  שנים,  מספר  בעוד  עצמנו  על 
חוסר  על  לשלם  שיצטרכו  ילדינו  של  לפתחם 

האחריות שלנו.
נקודה קריטית נוספת שחובה לזכור - הגדלת 
בשירותים.  כלשהו  שיפור  מבטיחה  לא  תקציב 
האחרון,  בעשור  דרמטית  גדל  החינוך  תקציב 
להיות  המשיכו  הציבורי  בחינוך  התוצאות  אך 

בין  מתאם  שום  אין  פחות.  במעט  רק  עלובות 
התקציב הגדל, לאי השיפור בתוצאות החינוך. 

יותר   ≠ כסף  "יותר  המשוואה:  את  זכרו 
משמעו  אין  תקציב  יותר  ובמילים:  תוצאות". 

יותר תוצאות. 
עיקר השיפור בחינוך, בבריאות ובכל התחום 
יבוא בעיקר לאחר רפורמה מבנית ושינוי  אחר, 
שמורים  השירות.  ספקי  של  התגמולים  שיטת 
יאלצו  גרועים  ומורים  טוב,  יתוגמלו  טובים 
וקבוצות  לקליקות  התקציב  הגדלת  לפרוש. 
להשמין,  להם  תגרום  רק  הקיימות  הלחץ 

והשירות ימשיך לדשדש.
הוצאות"  "הגדלת  על  תשמעו  כאשר  אז 
את  דעו  אחרת,  או  זו  "חברתית"  למטרה 
המשמעות - אתם הולכים לשלם על זה בריבית, 
שום  דריבית.  בריבית  אחריכם  ימשיכו  וילדיכם 

שירות או תועלת לא תקבלו מזה.
אתם הפראייר.

פיטורי העובדים בירושלים נדחו בשנתיים ועובדי מטה החברה 
יוכלו לפרוש מרצון וליהנות מפיצויים מוגדלים  חשש: נפילת 
טבע תפגע בחברות נוספות במשק  במקביל, בארה"ב הוכרזה 

טבע כחברה מקומית

סוף המשבר: פשרה ב'טבע'

פישל רוזנפלד

חזר  הכל  כי  ונראה  טבע  סערת  החלה  מאז  עבר  חודש 
למקומו בשלום. ההפגנות הגדולות כבר לא נראות בשטח 
ואיתן נעלמו גם השביתות. אך עדיין ישנם עובדים רבים 

העומדים בסכנת פיטורים מיידית או קצר טווח.
להתקפל  כשבועיים  לפני  החליט  שולץ,  קאר  טבע,  מנכ"ל 
ההסתדרות  עם  רשמי  הסכם  על  טבע  דיווחה  השבוע  חלקית. 
יידחו  לפיה  בירושלים,  טבליות'  'טבע  מפעל  לעובדי  בנוגע 
רוב הפיטורים במפעל לסוף 2019. מדובר למעשה רק בדחיית 
הגזירה, רק כ-100 עובדים יעזבו ב-2018, במקום 340. כ-450 

עובדים יישארו ויסגרו יחד את המפעל בסוף 2019.
תקווה,  בפתח  אסיא'  'טבע  מפעל  מעובדי  כמאה  זאת,  לעומת 
העוסקת במחקר ובפיתוח תרופות גנריות, יפוטרו והמפעל יסגור 
מעובדי  כארבעים  לנייד  'טבע'  הסכימה  זאת,  עם  שעריו.  את 

המפעל למפעלים אחרים של החברה.
הסכם נוסף שהושג השבוע, נוגע לעובדי מטה החברה, השוכנת 
פרישה  הליך  כולל  בין הצדדים  היא בפתח תקווה. ההסכם  אף 
מרצון )וולונטארי(, לפיו, בשבועות הקרובים תינתן לכל עובדי 
המטה אפשרות לבקש לפרוש מרצון, ולקבל את תנאי הפרישה 
בתהליך  שיפרשו  עובדים  ההנהלה.  עם  שהוסכמו  המיטיבים 
באופן   – מוגדל  פרישה  למענק  זכאים  יהיו  מרצון  הפרישה 
לפרישה  בקשה  כל  תאשר  טבע  בחוק.  מהמתחייב  משמעותי 

וולונטארית בכפוף לשיקוליה העסקיים. 
לאחר השלמת התהליך הוולונטארי, וככל שיהיה בכך צורך, תחל 
שיפרשו  העובדים  על  העובדים  נציגות  עם  הידברות  ההנהלה 

בהליך המנדטורי.
העובדים  של  הפרישה  לזכויות  מעבר  יהיו  הפרישה  תנאי  כלל 
בחברה  עבודתם  את  שיסיימו  לעובדים  ויעניקו  הדין  פי  על 
מענקים כספיים משמעותיים אשר מטרתם "לרכך" את היציאה 
חיפוש  תהליכי  בעת  בעובדים  פיננסית  ולתמוך  העבודה  לשוק 
כלל  כי  בהסכם,  נכתב  עוד  לכך.  מעבר  ואף  וההשמה  העבודה 

תנאי הפרישה המועדפים יעמדו בתוקפם עד סוף שנת 2019.
מוקד  הקמת  על  הכריזו השבוע  ירושלים  לפיתוח  ברשות  אגב, 
השמה ייחודי, אשר יציע כ-120 משרות שנאספו במיוחד עבור 
עובדי טבע ירושלים הצפויים לקבל הודעת פיטורים. בין החברות 
המציעות: דקסל, רפא, מדינול, מובילאי ואינטל. בנוסף, מפעלי 

הייטק בפתח תקווה מוכנים לקלוט מאות ממפוטרי טבע בעיר.

כוח העובדים נחלש

ההסכמים בחלק ממפעלי טבע בפתח תקווה וירושלים מסמלים 
באחדות  בפגיעה  החברה  הנהלת  של  ההצלחה  את  מכל  יותר 
בפני  עובדים  ועד  לכל  נפרדת  לפעילות  שהביא  מה  העובדים. 
עצמו והעלים כמעט לחלוטין את כוח ההתאחדות עליה בנויה 

ההסתדרות.
בתוך כך, ממחקר שערכו ד"ר גלעד פורטונה ויובל ניב ממוסד 
שמואל נאמן עולה כי שיעור הערך המוסף שמייצרת טבע גבוה 
משמעותית מהמקובל בתעשייה בארץ וכי פיטורי כל עובד בטבע 
מסכנים 5 עובדים נוספים במשק. עוד עולה מהמחקר כי נפילת 
תעשייה,  לחברות  מלהפוך  צעירות  חברות  לייאש  עלולה  טבע 

והן יעדיפו לעשות אקזיט מוקדם יותר.
גורמים בתעשייה מעריכים כי בקרוב תפנה טבע לקרן השביתות 
פיצויים  חבילת  ותבקש  בישראל  התעשיינים  התאחדות  של 

בעקבות שביתת העובדים.
בישראל  התעשיינים  התאחדות  של  הדדית  בקרן  הוא  המדובר 
שמטרתה לפצות חברות כאשר נגרמים להן נזקים. מזה חמישים 
שנה מפרישות החברות הגדולות במשק סכום ייעודי עבור הקרן, 
שלעת עתה מחזיק בסכום של 800 מיליון שקל. בעבר העבירה 
ממושכת  עובדים  שביתת  בעקבות  לכיל  שקל  מיליון   50 הקרן 

וכעת נראה שגם טבע תדרוש סכום דומה.
בעוד המסחר באחוזת בית נפתח השבוע בעליות שערים חיוביות, 

מניית טבע פתחה את השבוע עם ירידה של כ-1.2%.
על  רק  לא  משפיעות  טבע  במפעלי  החמורה  המצב  תמונת 
המתרחש בארץ, אלא גם בשאר מוקדי פעילות החברה. עד כדי 
אמריקאית.  חברה  כעל  טבע  על  הכריזו  הברית  שבארצות  כך, 

זאת, בשונה מהגדרת החברה עד להיום, שהוכרה כחברה זרה.
עם תחילת השנה הלועזית הודיעה ה־SEC, הרשות לניירות ערך 
של ארה"ב, כי מעתה מוכרת טבע כחברה מקומית ולא כחברה 
טבע  נהנתה  שמהן  הדיווח  הקלות  את  המבטלת  החלטה,  זרה. 

עשרות שנים.
 - אליהם  נוגע  זה  עוד  כל  כי  בחברה  בכירים  טוענים  זאת,  עם 
יכולה   SECה־" ההון,  בשוק  בכיר  לדברי  ישראלית.  החברה 
שרשומה  ישראלית  חברה  היא  טבע   - רוצה  שהיא  מה  להגיד 
הודעה  שזו  חושב  לא  אני  למשל,  המיסוי,  מבחינת  בארץ. 
משמעותית – וטבע תמשיך לשלם מסים נמוכים בישראל. העניין 

מסתכם בדיווח על בכירים".

דוד רוזנטל





חולמים לנהל חברה מצליחה? 
גילו  החרדים  הסטודנטים 
המקצועי  המקום  את 
האולטימטיבי  היוקרתי 
על  הולכים  ללימודים: 
פשרות.  ללא  ביותר  הטוב 
מצוינות  על  מדברים  כאשר 
אפשר  גבוהות  ושאיפות 
בקלות להזכיר לימודי תואר 
המהווים  בניהול,  ראשון 

כלים למי שחולם להיות מנכ"ל בחברה מצליחה, 
לנהל עסק עצמאי, ובכלל – לכל מי שרוצה להגדיל 
רבים  ישיבות  בחורי  יעסוק.  בהן  בעבודות  ראש 
עצמם  מוצאים  העבודה  לשוק  ויוצאים  שנישאים 
ללא מענה מניח את הדעת. היתרון הבולט ביותר 
שמונת  מבין  הגדולה  הפתוחה',  'אוניברסיטה  של 
המועצה  ידי  על  מוכרות  אשר  האוניברסיטאות 
אקדמיים,  תארים  להענקת  גבוהה  להשכלה 
כך  הוא.  באשר  סטודנט  כל  של  הצורך  זיהוי  הוא 
לדוגמה יכולים סטודנטים חרדים להשתלב בצורה 
סביבת  כאשר   – תואר  בלימודי  אופטימאלית 
נדרשים  ואינם  שלהם,  הפרטי  הבית  היא  הלימוד 
ומבלי  אחרים,  סטודנטים  עם  לאינטראקציה 
הלימוד  שכר  חייהם.  אורח  את  לשנות  שיאלצו 
באוניברסיטה הינו שכר לימוד אוניברסיטאי קבוע 
ממקומות   50% בכ-  וזול  המל"ג  ע"י  שמסובסד 
לימוד פרטיים. בנוסף רשאים הסטודנטים החרדים 
המסייעות   הקרנות  ממגוון  מלגות  שלל  לקבל 
ידידות  ללומדים לתואר אקדמאי, בהן קרן קמ"ח, 
בנוסף  ועוד.  טלדור  קרן  החינוך,  משרד  טורנטו, 
לסטודנטים  מלגות  מעניקה  האוניברסיטה  לכך 
הזכאים להן – כל אלו נעשים בסיוע אנשי מקצוע 
חרדים בשיתוף פעולה עם ההנהלה. לקבלת מידע 

נוסף: 072-3929744

גם בופה וגם מלצר
 'Lunch 'רודריגז 
מזמן  הפך  כבר 
בהר  דבר  לשם 
ובירושלים  חוצבים 
מודיעה  כעת,  כולה. 
הבשרים  מסעדת 

בתחום  מהפכני  חידוש  על  רודריגז  הירושלימית 
וגם מלצר. בקונספט  עסקיות הצהריים: גם בופה 
החדש של רודריגז שמציע עסקית בצהריים, ניתן 
ומרקים  ראשונות  מנות  סלטים,  משלל  ליהנות 
ממיטב  עיקרית  וממנה  פתוח  בופה  בתפריט 
הבשרים של רודריגז בהגשה אישית עם השירות 
טעימות,  ממנות  וליהנות  המסעדה  של  המעולה 
של  במיוחד  משתלם  במחיר  איכותיים,  בשרים 
 'Lunch 'רודריגז  עסקית.  לארוחה   ₪  48-99
מוגש החל מהשעה 11:30 ועד השעה 14:30, הוא 
חמים,  סלטים  טריים,  סלטים  מרק,  לחם,  כולל 
ארוחת  בשביל  במיוחד  טבעי.  ומיץ  עיקרית  מנה 
שמאפשר  ומגוון  חדש  תפריט  נבחר  הצהריים, 
מכבידה  ולא  דשנה  משביעה,  מארוחה  ליהנות 
טריים  ברודריגז  הבשרים  כל  היום.  באמצע 

ואיכותיים בכשרות מהדרין.

חדש: מאפה נאמן בבי"ח ברזילי
למעלה  אחרי 
שנות  מ-70 
מצוינים  מאפים 
מ-50  למעלה  ועם 
נאמן  רשת  סניפים, 
סניף  עם  מתחדשת 
החולים  בבית  גם 
באשקלון.  ברזילי 

ובני  הסניף שישרת את המטופלים בבית החולים 
אשקלון  לתושבי  גם  שירות  יעניק  משפחותיהם, 
ממבחר  ליהנות  יכולים  שמעתה  והסביבה 
המאפים והמטעמים שרשת נאמן מציעה. הנהלת 
החדש  הסניף  על  מברכת  נאמן  מאפה  רשת 
שמחים  "אנחנו  באשקלון,  ברזילי  החולים  בבית 
להמשיך ולשרת את עם ישראל, להפיץ את הטעם 
בעשרות  מהדרין  בכשרות  השורשי  הירושלמי 
החולים  בית  באי  גם  הארץ.  רחבי  בכל  סניפים 
אושר  של  קטנים  מרגעים  ליהנות  יוכלו  ברזילי 

בטעמים נפלאים של נאמן".

לא תימרח, לא תתקלף ולא תתפורר
 High Impact™ Lash את  הכירי 
החדשה.   Elevating Mascara
מסקרה קלילה ודמוית מוס המרימה 
עליהם.  להכביד  מבלי  הריסים  את 
חדשניים  מסלסלים  פולימרים 
מעצבים את הריסים ומקבעים אותם 
ומונעים  היום  כל  למשך  למקומם 
המסקרה  הזמן.  עם  להישמט  מהם 
ולא  תתקלף  לא  תימרח,  לא  הזאת 
שומרים  מרככים  שמנים  תתפורר. 
למגע.  ורכים  בריאים  הריסים  על 
המברשת האלכסונית מצפה בקלות 
הניתנות  בשכבות  וריס  ריס  כל 

מופרדים  ריסים  למראה  עד  זו  גבי  על  זו  להנחה 
מופק  המאמיי  שמן  נוצה.  כמו  במניפה  הנפרשים 
מזרעי פרי המאמיי ספוטה שגדל במקסיקו, מרכז 
אמריקה והקריבים. השמן הוא מקור מצוין לוויטמין 
שיער,  כמרכך  במיוחד  כמועיל  ונמצא   C-ו  6B
 High Impact™ Lash מסקרה  וקרקפת.  עור 
במטרה  מאמיי  שמן  מכילה  החדשה   Elevating
לשמור על בריאות הריסים ולהבטיח שהם יישארו 
גמישים ולעולם לא פריכים או נוקשים. הפורמולה 

מגע.  עדשות  ולמרכיבות  רגישות  לעיניים  בטוחה 
מחיר- 109 ₪ להשיג ב: ברשתות הפארם, אפריל 
הזהב  בקניון  קליניק  בחנות  לצרכן,  והמשביר 
ובחנות  מול  פאשן   TLV גינדי  ובקניון  בראשל"צ 

.www.clinique.co.il האונליין

הצבע הנכון: סגול אולטרה ויולט
השנה  גם  שנה,  כמידי 
PANTONEחברת  הכריזה  
על  הבינלאומית  הצבעים 
 .2018 לשנת  הנבחר  הצבע 
ירוק-צהוב  היוצא  הצבע 
לשנת  הנבחר  הצבע  שהיה 
מקומו  את  מפנה   ,2017
UltraViolet – סגול- לצבע 

פנטון  ונועז.  דרמטי  אולטרה 
אמריקאית  חברה  הינה 
תחום  אשר  וידועה  ותיקה 
בייצור  הינו  התמחותה 

מקצוע  אנשי  ומשתמשים  נעזרים  בהם  צבעים, 
בתחומים שונים בהם אופנה, עיצוב תעשייתי וביתי, 
גרפיקה והדפסה. בימים האחרונים הציגה החברה 
סגול.  האולטרה   ,2018 לשנת  הנבחר  הצבע  את 
בכירי  לדברי  אשר  ומרהיב,  חזק  סגול  בגוון  צבע 
החברה הינו צבע יצירתי, מפעיל את הדמיון ומאיר 
החורף  בקולקציית  גם  לבוא.  לעתיד  הדרך  את 
המסחרי  הקו  בין  המשלבת  רנואר,  של   2018
העיצובי  החזון  להדגשת  ייחודיים  תצוגה  לפריטי 
של המותג לעונה, תמצאו שלל פריטים אופנתיים 
בשלל צבעי סגול. קולקציית סתיו-חורף 2018 של 
רנואר היא שיא החדשנות, אופנה אצילית עם המון 

סטייל ושיק. 

מריחים שזה עובד
פרש  סנו  את  מציגה  סנו 
 – מהמקרר  ריחות  סופג 
לוואי. המוצר  לריחות  הסוף 
בא בצורת קופסה פלסטית 
או  לתלייה  ואסטטית  קטנה 
ובמזווה,  במקרר  להנחה 

בלתי  ריחות  ומנטרלת  הבעיות  כל  את  שפותרת 
סופגת  פרש  סנו  של  הקטנה  הקופסה  נעימים. 
 4 למשך  יעילה  והיא  הריחות,  כל  את  מהמקרר 
חודשים. סנו פרש סופג ריחות מהמקרר מצוין גם 
על  לכם  ושומר  ובמזווה,  בארונות  ריחות  לנטרול 

המקרר נקי, מזמין ורענן.

מודאגת מהכתמים? 
בלילה,  שבת 
נחת  של  שעה 
רוח,  וקורת 
כל  כאשר 
המשפחה יושבת 
השולחן  סביב 
השבת.  לסעודת 

מפה צחורה פרוסה על השולחן והילדים לבושים 
את  רק  קטנים.  כנסיכים  ממש  בוהקות  בחולצות 
או  הדג  שרוטב  הזה  מהרגע  חוששת  רגועה,  לא 
את  או  המפה  את  ויכתים  יישפך  מהקידוש  היין 
ווניש קליה גולד מזמינה אותך  החולצות הלבנות. 
ואפילו  והתלכלך  נשפך  אם  גם  רגועה...  להישאר 
אם הכתמים התייבשו עד 7 ימים! עם האבקה של 
וניש גולד הכתמים נעלמים בקלות ובמהירות, תוך 
פירות,  יין,  30 שניות! האבקה מסירה כתמים של 
הכתמים  על  מרחי  ועוד.  שומני  אוכל  שוקולד, 
אבקת ווניש קליה גולד מהולה במעט מים, שפשפי 
הכתם  במכונה.  לכיבוס  והכניסי  בלבד  שניות   30
נעלם לחלוטין! כאשר הכתמים קשים יותר מומלץ 
וניש  לבצע תהליך של השריה במים שנמהלו עם 

קליה גולד ולאחר מכן לכבס כרגיל.

מים חמים כל החורף
בהלת  את  מכירים  כולנו 
בלילות  החמים  המים 
מציעים  'פזגז'  הקרים. 
זמן  לכם  שחוסך  רעיון 
מותיר  ובעיקר   – וכסף 
רותחים  מים  עם  אתכם 
לאורך כל החורף! מחממי 
יפן   RINNAI של  המים 
החיים  את  לכם  משנים 

ומסוגלים לספק מים חמים בו זמנית לשתי נקודות 
יתחממו.  שהמים  להמתין  צורך  ואין  בבית  מים 
המחממים עובדים בתיאום מושלם עם דוד השמש 
ונכנסים לפעולה רק כאשר המים החמים נגמרים, 
ובחשמל.  באנרגיה  לחסכוניים  אותם  שהופך  מה 
לאחר הפסקת חשמל הם חוזרים לעבודה מידית. 
מהיום אפשר להפסיק לדאוג למים חמים בבית וכן 

להירגע מתשלומים גבוהים בהוצאות החשמל.
לפרטים והזמנות - כוכבית פזגז )כוכבית 9636(

ממיס שומנים לניקוי מהיר ויעיל
סנו ז'אוול קצף ניקוי הוא עוד פתרון 
שומנים,  להמסת  סנו  מבית  מצוין 
הבית.  כל  של  יסודי  וניקוי  חיטוי 
הנוסחה החדשה של סנו ז'אוול קצף 
משלבת  אקונומיקה  בתוספת  ניקוי 
משמידה  זמנית:  בו  פעולות  כמה 

של  המיכל  ומלבינה.  מחטאת  ועובש,  חיידקים 
שהופך  מה  במתז,  מצויד  לניקוי  קצף  ז'אוול  סנו 
כיורים,  לניקוי,  מצוין  ויעילה.  לנוחה  העבודה  את 

משטחי עבודה וחרסינות במטבח ובאמבטיה.

מהיום אפשר גם במיקרו
מ90%--  ביותר 
יש  בישראל  בתים 
מיקרוגל  לפחות 
שמשמשים  אחד 
ם  ו מ י ח ל
מזון.  והפשרת 

סדרת   – מהפכני  חידוש  מציגה  'סולתם'  חברת 
MicroGrill, סדרת כלי בישול בעלת פטנט ייחודי, 
עשויה אלומיניום וייעודית לבישול וצליה במיקרוגל. 
רשת 'סולתם', משווקת סידרת כלי בישול חדשה 
בצורה  במיקרוגל.  לבישול  המיועדת  ומהפכנית 
הסדרה  ונוחה!  קלה  יותר,  בריאה  יותר,  מהירה 
כוללת פלנצ'ות בגדלים שונים: ריבועית, מלבנית, 
הפלנצ'ות  במיקרוגל.  וצליה  לבישול  וסיר  עגולה 
והעברה  אחיזה  לנעילה,  מסיליקון  ידיות  בעלות 
המהווה  מיוחד   non stick ציפוי  ונוחה,  בטוחה 
במיקרוגל,  הצלייה  פעולת  את  המאפשר  פטנט 
צורך  ללא  המזון,  הדבקות  מונע  הוא  בנוסף 
פריכים,  טוסטים  בהן  להכין  ניתן  בשמן.   בשימוש 
סטייקים, אנטיספטי ועוד, ולקבל את פסי החריכה 
ברשת  להשיג  צליה.  במחבת  שמתקבלים  כפי 

חנויות סולתם וברשתות השיווק המובחרות.

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

קצרצרים

אחלה:  של  ופיקנטי  חדש  טאצ' 
מטבוחה  וסלט  רומני  חציל  סלט 
לאחלה  חדשים  חריפה  מרוקאית 

שטראוס. כשרות: שארית ישראל

קבוצת זוגלובק ממשיכה להרחיב 
ההפצה  בשירותי  פעילותה  את 
הצרכנים,  לקהל  מענה  ונותנת 
וללא  גלוטן  ללא  מוצרים  שצורך 
הפצת  באמצעות  סוכר  תוספת 
כשרות:  לייט".  "גרין  חברת  מוצרי 

חת"ס

מהישראלים   61%
חריף:  מעדיפים 
נותנת  מרדכי  יד 
לדרישה  מענה 
עם  דבש  ומשיקה 
תמצית צ'ילי חריף. 
בעל"ז  כשרות: 

מחזיקי הדת

את  מרחיבה  אלטמן 
"יומי"  מוצרי  סדרת 
ומשיקה  לילדים 
ללעיסה  "יומי"  טבליות 
בטעם בננה. כל כמוסה 
מיליארד  מכילה 
פרוביוטיים  חיידקים 
וחיזוק  הגנה  לטובת 

מערכות בגוף

חדשה  מוצרים  סדרת  משיקה  אסם 
תחת המותג ביסלי בשלושה טעמים: 
וסלסלה  מעושן  צ'ילי,  ספייסי 
מיוצר מתירס, מה  פיקנטית. החטיף 
קראנצ'י,  מרקם  לבעל  אותו  שהופך 
כשרות:  גלוטן.  ללא  ומתפצח.  קליל 

בד"צ העדה החרדית 

את  מבססת  "כרמית"  חברת 
המלוחים:  לקטגוריית  כניסתה 
של  מוצרים  סדרת  משיקה 
המותג  תחת  לחם  תחליפי 
איטלקי  בסגנון  )פניני(    Panini
טעמים.  במגוון  ועשיר  איכותי 
דגנים  קרקר  תכלול:   הסדרת 
עם קמח שיפון מלא ב- 5 טעמים, 
 3 ב-  טוסטונים  דגנים  קרקר 
 6 ב-  מיני כעכים  טעמים, טרליני 
טעמים ומיני קרקר ב- 4 טעמים. 

כשרות: וועסטהיים

ופלים – כל מה שלא ידעתם
כי  הידעתם 
היא  ישראל 
השניה  האומה 
בעולם בצריכת 
יודעים  ופלים? 
את  המציא  מי 
ואיך  הופלים? 

כל   ⋅ ופריכים?  טריים  הכי  אותם  משמרים 
בפה  מתוק  טעם  על  לכם  שישמרו  הנתונים 
ובלב לאורך זמן, עם אבי פקר – מנכ"ל ופלים 

ועוגיות מן

הישראלים אוהבים ופלים?
צירוף המילים "שוק הופלים" אולי נשמע קצת 
אומה  היא  שישראל  מסתבר  אבל  מצחיק, 
שצורכת וופלים לרוב: מספר 2 בעולם בכמות 
הופלים הנצרכת! שנייה רק לאוסטריה. לגבי 
מגוון הטעמים - כמו בכל העולם, הישראלים 
השני,  ובמקום  בופל  שוקולד  טעם  מעדיפים 
שמעניין  מה  לימון.  במחלוקת:  השנוי  הטעם 
ופלים  )גם(  אוכלים  העולם  בכל  שיהודים  זה 
)ופלים  מן  של  מהמכירות   20% מישראל: 

ועוגיות( למשל, מיועדות לייצוא. 

מהו המקור לופלים? מתי בכלל המציאו 
אותם?

לאכול  הסינים  נהגו  שנה  אלפיים  לפני  כבר 
עלי  מיוחדת:  בשיטה  הכינו  הם  אותם  ופלים, 
בין  וחלב.  ביצים  מקמח,  עשויים  היו  הופל 
טעימות  תוספות  מיני  להוסיף  נהגו  העלים 
בסין  הימים  באותם  זמינים  שהיו  ממוצרים 
הרחוקה, כמו אורז, פולי סויה וגבינה. הסינים 
נהגו להכין את הופל במחבת והיתה לו צורה 
התרחשה   1734 בשנת  עגולה.  עוגה  של 
במסעדה  כאשר  בתחום  הגדולה  המהפכה 
השף  ניסה  במקרה,  ממש  בלונדון,   קטנה 
להכין פנקייק לאחד מלקוחותיו בתנור הגריל 
שקיבל  והתוצאה  שלו  החדש  האלקטרוני 
שנים:  לאורך  חותמה  את  והשאירה  הפתיעה 

ופל טעים ומתוק... 

איך נוצר הופל של מן?
מאוסטריה  עלה  סבי,  ז״ל,  רוקח  מנחם 
שם  השנייה,  העולם  מלחמת  לפני  לישראל 
למתוקים  המפעל  את  משפחתו  השאירה 
שהיה ברשותה. בארץ, הקים יחד עם אביו את 
מחלקת הופלים במפעל 'ליבר'. לאחר פטירת 
ועצמאית  חדשה  לדרך  לצאת  החליט  אביו, 
את  תבדל"א  פנינה  אשתו  עם  ביחד  והקים 
בשטח  ברק  בבני  ופלים  לייצור  'מן'  מפעל 
שווקו  הופלים  ימים  באותם  חיד"א.  ברחוב 
לומר  מיותר  במשקל.  ונמכרו  פח  בקופסאות 
שהנוסטלגיה המתוקה זכורה לכל אנשי העיר 
לשם  הפכו  מן  של  הופלים  רק.  ולא  היום  עד 

דבר בכל העולם ומאז הכל היסטוריה...

מהו נתח השוק של המוצר במגזר החרדי?
במגזר  המוביל  הופלים  מותג  הינו  מן  ופלים 
בחודש  שערכנו  סקר  פי  ועל  בנוסף,  החרדי. 
האחרון עולה כי במגזר החרדי קיימת מודעות 
ל-80%  וקרוב  שלנו  למותג  גבוהה  מאד 
מעיד  זה  נתון  היטב.  אותו  וזוכרים  מכירים 
מן  מוצרי  של  העמוק  הקשר  על  עדים  כאלף 

והציבור החרדי.

לסיום,
מנת  על  מאוד  יבש  להיות  צריך  הופל  עלה 
על  לשמור  כדי  שלו.  הפריכות  על  לשמור 
הופלים טריים לאחר פתיחת האריזה, מומלץ 
לשמור אותם במקרר. והטיפ הכי חשוב כמובן: 
קחו לכם ופל של מן לצד כוס קפה בכל רגע 
ותיהנו מטעם  ביום שמתחשק לכם להתפנק 

ואיכות שאין להם מתחרים.

אסם מפתיעה במטבח
משיקה  'אסם' 
המבצע  את 
ש  ד ח ה
ה  ע ת פ ה '
 ' ח ב ט מ ב
לזכות  שיכול 
בסדרת  אתכם 
חשמל  מוצרי 
יוקרתיים לבית. 
ממגוון  רוכשים 
הבישול  מוצרי 

מתקשרים   ,₪  59.90 בסך  'אסם'  של  והאפייה 
שיהפכו  מוצרים  בחבילת  לזכות  ויכולים  לטלאול 
את המטבח שלכם למושלם. במהלך ימי המבצע 
תנור,  מקרר,  הכוללת  בחבילה  המשתתפים  יזכו 
לצאת  שמחים  "אנו  ומיקסר.   מיקרוגל  כיריים, 
מרגשות  זכיות  עם  שיפתיע  החדש  המבצע  עם 
המובילים  מהמותגים  חשמל  מוצרי  חבילת  של 
מנהלת  קידר-פייגין,  ליאת  גב'  אומרת  בעולם", 
והאפייה  הבישול  "מוצרי  באסם.  קולינרי  פעילות 
ומאפשרים  מטבח,  כל  של  בבסיסו  הם  אסם  של 
הכנה פשוטה וקלה של ארוחות ביתיות וטעימות". 
מבצע ההגרלות נערך בתאריכים כ׳ טבת 7.1.18 - 
8.2.18 כ״ג שבט ע״י אסם השקעות בע״מ. בהתאם 
הגרלות.  לעריכת  הכללי  וההיתר  המבצע  לתקנון 
WWW. אסם   באתר  המבצע  בתקנון  לעיין  ניתן 

אלברטו  עו״ד  בפיקוח  המבצע   .  OSEM.CO.IL
פסח.

מנפצים מיתוסים על שנת תינוקות
סוף  יורד  הלילה 
הילדים  סוף,  כל 
שקט,  והבית  ישנים 
מתחיל:  זה  ואז 
מתחיל  הקטן 
קולו  את  להשמיע 
ואת  העריסה,  מן 

וארוך  לבן  לילה  לך  מצפה  היום  שגם  מבינה 
יש  והאם  התופעה  עם  מתמודדים  איך  אתו. 
הקטנצ'יק?  עם  יותר  שקט  לילה  ליצור  דרך 
המתקדמת  הפורמולה  למהדרין,  סימילאק 
שהוכחה מדעית כמקנה עיכול קל והתפתחות 
שכלית בדומה לשל תינוק יונק, מנפץ לך את 
המיתוסים הקשורים לשנתו של התינוק שלך:

כדאי להשכיב את התינוק מאוחר כדי שיישן 
עד שעה מאוחרת יותר – לא נכון.

בשעה  להתעורר  נוהגים  רבים  תינוקות 
מוקדמת, אך אם משכיבים את התינוק לישון 
יתר  לעייפות  להגיע  עלול  הוא  יותר  מאוחר 
יתעורר בשעה  שפוגעת בשינה, כך שהתינוק 
רוצה  את  אם  יותר.  מוקדם  ואף  הרגילה 
דווקא  עדיף  יותר,  מאוחר  יקום  שהתינוק 

להקדים את שעת השינה שלו.

כדאי לדלג על שנת הצהריים כדי שהתינוק 
יישן היטב בלילה – טעות.

היום  פני  על  שעות השינה אמורות להתחלק 
הראשונים  בחודשים  הילד.  גיל  לפי  כולו 
התינוק אמור לישון כמה פעמים במהלך היום, 
ובערך מגיל שנה עד גיל שלוש הוא יישן, נוסף 
לשנת הלילה, גם שנת צהריים. שנת הצהריים 
אינה פוגעת בשנת הלילה אלא להיפך, עייפות 
להתקשות  לילד  תגרום  היום  במהלך  יתר 
של  קסמים  מעגל  ותיצור  בלילה  גם  להירדם 

עייפות וקושי להירדם.

כשהתינוק בוכה בלילה, הוא רעב – לא תמיד.
בחודשי חייו הראשונים, התינוק אינו מבחין בין 
לשלוש  או  לשעתיים  אחת  ואוכל  ללילה  יום 
ניתן  ומעלה  חודשים  חמישה  מגיל  שעות. 
ולהגיע  שלו  הליליות  הארוחות  את  להפחית 
שמונה  מגיל  ללילה.  אחת  להאכלה  בהדרגה 
במהלך  היטב  שניזון  תינוק  ומעלה,  חודשים 
היום אינו זקוק לאכילה או לשתייה גם בלילה. 
ולא  הרגל  מתוך  ובוכה  מתעורר  שהוא  ייתכן 
מחדש  להיכנס  כדי  לעזרה  זקוק  והוא  מרעב 

לשינה.

ילד שנרדם במיטה עם בקבוק יישן טוב יותר 
– ממש לא.

מסוכנת  בקבוק  בעזרת  במיטה  ילד  הזנת 
אוזניים  לדלקות  לו  לגרום  עלולה  היא  מאוד: 
הילד  אם  לחנק  לגרום  עשויה  ואף  ולעששת, 
לכך,  נוסף  האכילה!  של  בעיצומה  נרדם 
לשינה.  אוכל  בין  התניה  ליצור  מומלץ  לא 
עלול  אוכל  בעזרת  להירדם  שמתרגל  ילד 
הפרדה  צרו  בלילה.  רבות  פעמים  להתעורר 
הילד  אל תאכילו את  לבין האוכל,  בין השינה 
בין  מעט  והמתינו  לחדר  מחוץ  אלא  במיטה 

ההאכלה להשכבה של התינוק.

מצמיח  ושוב,  שוב  ובוכה  שמתעורר  תינוק 
שיניים – לא בהכרח.

תינוק שהיה רגיל לשנת לילה רצופה ושקטה 
הרבה,  ובוכה  שקט  אי  מגלה  ולפתע  יחסית 
השיניים  כאבי  שיניים.  מוציא  שהוא  ייתכן 
על  להקל  וניתן  במאוזן,  בשכיבה  מתגברים 
במשכך  או  ייעודית  משחה  בעזרת  התינוק 
חזקים  הכאבים  עם  לתינוקות  כאבים 
במיוחד. הוצאת השיניים מלווה בדרך כלל גם 
בתופעות כמו חום נמוך, ריור מוגבר והכנסת 
היד לפה פעמים רבות. אם התינוק רגיל מאז 
ומתמיד להתעורר ולבכות בלילה – ייתכן מאוד 

שלא מדובר בצמיחת שיניים.

ולקבלת  תינוקך  תזונת  בנושא  שאלה  בכל 
המומחים"  "צוות  למוקד  לפנות  ניתן  דוגמיות 
קליניות  דיאטניות  הכולל  סימילאק,  של 

בטלפון 0081-56-56-10.
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חברת BRASS לאביזרי בישול ואירוח ממיטב 
המותגים בעולם, מציגה פותחן יין צבעוני מבית 

Brabantia המותג

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

מותג   TAKE A NAP
ואיכותי  ייחודי  בוטיקי, 
שנה,  כ-12  לפני  שהוקם 
לבית  בטקסטיל  מתמחה 
ועכשיו אפשרי לרכוש גם 
החזרות  ליין.  און  בחנות 
מהיום  משלוחים  חינם, 

למחר

על  הנחה  ורדינון:60%  ברשת  חם  מבצע 
עד  )בתוקף  וכירבוליות  שמיכות  מגוון 
החנות  כל  על  הנחה   50% וגם   )20.1.18

בקנייה מעל 199 ₪ )בתוקף עד 31.1.18(

70% הנחה  ERROCA יוצאת במבצע סוף עונה עד  רשת 
על משקפי שמש של המותגים המובילים. בנוסף - 2 משקפי 

ראייה ב-300 ₪ בלבד. בתוקף עד ה- 30.1.18

ברשקה מציגים: קולקציה שמציגה מהפך בשימוש 
המסורתי והקלאסי של פנינים ותכשיטים, עם פריטי 
המושלמת  הדרך  את  שיוצרים  ואביזרים  אופנה 

להוסיף שיק אופנתי וטרנדי ללוקים של החורף

האופנה  רשת 
יוצאת   VENDOME
במכירת סוף עונה לחורף 
פריטים  מגוון   :2017
מקולקציית גברים ונשים 
הנחה  ב30%  נמכרים 
נוספות  הנחות  ועוד 

ברשת ונדום

נגרין  מיכל 
מטריות  משיקה 
מטריה  מעוצבת: 
צדדית  דו 
פרחונית  ומטריה 
מחיר:  מתקפלת. 

₪ 139-149

בקסטרו מכירת סוף   FINAL SALE
האינטרנט  ובאתר  בחנויות  העונה 
על  הנחה   70% עד  ממשיכה 
בקולקציית   2017 חורף  קולקציית 
הנשים, הגברים ו"הילדים של קסטרו"

משווקת  קיטצ'ן,  ארקוסטיל  רשת 
בישראל,   SISTEMA המותג 
מציעה פלטה לבישול מהיר ובריא 
גדלים  במיקרוגל, המגיעות במגוון 
עם  ומכסה  אידוי  מסננת  וכוללות 
כפתור לשחרור אדים. מחיר: החל 
 25% מיוחד:  מבצע   ₪  34.90 מ- 

הנחה עד סוף ינוא

ארקוסטיל  והמותג  אדוני  מאיר  השף 
המעוצבים  חלקים   6 ששת  סט  מציעים 
"ראשים"  עם  פונקציונאלי,  מקצועי  באופן 
גדולים מהרגיל לשימוש מיטבי. מחיר: החל 
מ- 64.90 ₪ לכלי. 20% הנחה עד ה-1.3.18

החורף  מציעה   Scoop רשת 
ותיקים  נשים  נעלי  מבחר 
טווחי  שונים.  בסגנונות 
מחירים: 49.90 ₪ - 199.90 ₪

מבצע  מציעה   IL MAKIAGE
המובילים:  העיניים  מוצרי  על 
איילינר טוש שחור: 49 ₪ במקום 
עמידים:  עיניים  עפרונות   ₪  119
59 ₪ במקום 99 ₪ צלליות קרם: 
מסקרה   ₪  119 במקום   ₪  69
במקום   ₪  79 )שחורה(:   ICON
139 ₪. תוקף המבצע: 31.01.18

ראשונה  קונספט  חנות 
דלתות  למותגים  משותפת 
  Redwood דרור וארונות הזזה
תחת  המציעה  בסגולה  נפתחה 
לקוחות  שרות  אחת,  גג  קורת 
בשני  המתמחה  ביותר  מקצועי 
הזזה  ארונות  העיצוב:  עולמות 
ודלתות במחירים אטרקטיביים, 

המדלגים מעל לפערי התיווך

פישר  ד"ר  מעבדות  של  לקטין'  'יו  סדרת 
לטיפול  העור  רופאי  ע"י  ביותר  המומלצת 

ומניעת יובש עור מכף רגל ועד ראש

משיקה  גולברי  האופנה  רשת 
לחורף,  מעילים  קולקציית 

ועכשיו ב-SALE  - 40% הנחה

השואבים  סדרת  את  משיקה   Dyson
סוללה  עם   'dyson V7' האלחוטיים 
שמספיקה ל-30 דקות של עבודה רציפה. 
ניתן עם שנתיים אחריות ושירות VIP של 

היבואן הראשי ב.נ.ז.כ עד לבית הלקוח

מעבדות   AHAVA
על  מכריזה  המלח  ים 
מסכה  חדשנית:  השקה 
אצת  בסיס  על  מתקלפת 
דונליאלה, האצה הנדירה 
עם  המלח  בים  החיה 
סגולות טבעיות להחלקת 

העור. מחיר: 179 ₪

קשר  מכשיר  לפורים:  לילדים/  חדש 
משטרתי הכולל קליפס תפיסה לחגורה 
עם 2 מיקרופונים ו-2 אוזניות מאבטחים, 
סוללות נטענות ומטענים. שמיעה ברורה 
בינה  במשחקי  ניתן להשיג  לטווח רחוק. 

ודעת: 054-3420520

השוק  את  לשבור  ממשיכה  יורק,  ניו  מייבלין 
אפ  למייק  שמצטרף  מאט'  מי  'פיט  המייקאפ  עם 
הראשון בסדרה, פיט מי לומינס )"זוהר"(, שמעניק 

כיסוי טבעי בגימור זוהר ומחמיא

ניין  ברשת  לוהט  חורף  מבצע 
מגוון  על  הנחה   50% ווסט: 

דגמים מקולקציית חורף 2017

 התפקיד כולל מתן מענה 
שירותי ומכירת פתרונות 

פיננסיים ומוצרי אשראי נלווים.
 תפקיד מאתגר וסופר מתגמל.

 המשרה נמצאת במרכז ת"א
(אזור המסגר). 

נגישות רבה לתחבורה ציבורית.

לחברת אשראי גדולה דרושים 
נציגים למוקדי המכירות 

והשימור של החברה

35 ₪ הגנת שכר לחודשיים הראשונים
ומענק חתימה לאחר חודש עבודה בסך 1,500 ₪

שכר ממוצע 40 ₪ לשעה!

050-666-3423

 מוטיבציה לעשות הרבה כסף

 ניסיון במוקדים טלפונים - יתרון

 אסרטיביות וכושר שכנוע

דרישות

מתאים לכל מי שרוצה לעשות הרבה כסף!

אין התחייבות

השכר הכי גבוה
בעולם המוקדים בתל אביב!



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

במסגרת הערכות מוקדמת לשנת הלימודים הקרובה - ה'תשע"ט, 

יוצאות עובדות אגף החינוך של העירייה

לשני ימי השתלמות מקצועית.

ההשתלמות תתקיים אי"ה בימים שני ושלישי,

כ"ח ו-כ"ט בטבת ה'תשע"ח (15-16/1/18).

ההשתלמות הינה לעובדות האגף בלבד.

בברכה,
הנהלת האגף

השתלמות
לעובדות אגף החינוך

סגור
לרגל השתלמות

האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

יש יתרון לגיל ולניסיון
סדנת חזרה לעבודה לגילאי 60+ (נשים)

מעוניינת להשתלב בתעסוקה או להגדיל את ההכנסה???
זו הזדמנות עבורך

להצטרף לסדנא יחודית לחיפוש עבודה במחיר מסובסד.

הסדנא תיפתח אי"ה ביום ראשון,
י"ט בשבט ה'תשע"ח ( 4.2.18).

למשתתפות תינתן עזרה מעשית
במציאת דרך חדשה, מרתקת ומשמעותית.

מס' המקומות מוגבל.
הבטיחו מקומכן.

לקבלת פרטים:
היחידה להכשרה מקצועית

03-5776135/381/260

  
  
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
      

       

          
  

 

המשרד לשוויון חברתי

האירוע לנשים ונערות בלבד
מחיר כרטיס 30 ש"ח

האירוע לנשים ונערות בלבד | מחיר כרטיס 20 ש"ח

חוויה של בריאות 
יום ראשון, כ"ז טבת ) 14.01.18 ( בשעה 20:00

אולם 'משואות', רח׳ ירושלים 1 

שימו לב לתאריך החדש!

האירוע לנשים ונערות בלבד | מחיר כרטיס: 20 ₪ 
 מכירת כרטיסים מוקדמת ברשת ספרי 'אור החיים'

הדרכה לתזונה בריאה מאת תזונאית מכבי

בריאות זה לא צחוק
יהודית אריה

במופע סטנד אפ חדש

להקת מחוללות
בכוריאוגרפיה

 חדשנית

להקת בראבו
בשירה

ונגינה חיה

רחלי גוטליב מגישה:
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4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

■ 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(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

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

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

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

וילות ובתים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

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

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

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

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 6 
חד', ק"2, 140 מ"ר עם 
אישורים לתוספות, 55 

מ', + חניה, פינוי מיידי, 
2,520,000 ש"ח גמיש 

בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 03-5797756,

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

דופלקסים

באר שבע

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

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

■ 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-01(תיווך יעקב, 054-4901948

 ללא תיווך! דופלקס 5 
חד', מושקע ומתוחזק,

_____________________________________________)01-04ל(052-8330459

 בנרקיס, 3.5 חד', ק"ק 
עם מרפסת, גינה וגם גינה 

מרוצפת. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן, דקה מהקריה, 

דופלקס 6 חד' + מרפסת 
35 מ"ר סגורה לחדר + גג, 

כולל 2 יחידות הורים, מטבח 
חדש משודרג, ניתנת לחלוקה 

בקלות + סוכה סגורה + 
_____________________________________________)01-04(אופציות, לל"ת,052-7627623

 באיזור פינוי בינוי, 4 חד' 
אפשר לחלק ל- 2 יחידות + 
אופציה לבניית יחידה נוספת 

+ מרפסת ענקית. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

ג' ו-ד', 2,600,000 ש"ח. ללא 
_____________________________________________)01-04ל(תיווך, 054-8408850 אחה"צ

 וילה חדשה יחודית 
ובלעדית! 6 חד' סלון 

ענק, 2 מטבחים 
מפוארים, 300 מ' בנוי 

על מגרש 400 מ', גינה 
יוקרתית סביב כל הבית + 
בייסמנת 70 מ' להשכרה, 
רק 4,500,000 ש"ח, רק 
ב- "אלעד נכסים", זהבה,

 ,03-9088872
0502-838399)02-02(_____________________________________________

 בעליון, בבלעדיות, 
דופלקס גג, 5 חד', אופ' + גג 
בטאבו + נוף, רק 2,000,000 

ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 052-3251213

 יחודי ובלעדי! בעליון 
)חרדי/ליטאי(, דופלקס 

5 חד' עם נוף פתוח לכל 
מערב + מדר' חיצוניות 
ליחידה, רק 2,100,000 

גמיש, רק ב"אלעד 
נכסים", זהבה, 
 ,0502-838399

03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן עוזיאל, 
4 חד', גדולה ומושקעת, 
1,490,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)02-02(_____________________________________________

 חדשה בלעדית!! 
בג'ברין, 4 חד', משופצת, 

מטבח חדש וגדול, נוף 
מדהים מלא ליער + אופ', 

רק 1,520,000 גמיש. 
רק ב"אלעד נכסים" 

רפאל, 0528-939050, 
03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בנין קטן, אופ' להרחבה, 
054-9422194)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בעליון! 3 חד' 

מרווחת ומושקעת, קומה א', 
1,320,000 ש"ח, גמיש, 

052-5752500)02-02(_____________________________________________

 בעליון, דירת 3 חד' + 
מדרגות חיצוניות + 2 גגות 

בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 052-3251213

 בלעדי! בניסים גאון, 
3 חד' + גג בטאבו, 

סלון מרווח )יש הסכמת 
שכנים לבניה( - במקום 

1,500,000 רק 1,390,000 
גמיש, רק ב"אלעד נכסים" 

רפאל, 052-8939050, 
03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בדב-יוסף, 3 חד', מרווחת 
ומשופצת, מושכרת ומעולה 

לחלוקה, 580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(אור-לנכס, 050-9500075

 הרב-עוזיאל, 3 חד', 
מרווחת ומשודרגת, מיקום 

מרכזי, 590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(אור-לנכס, 050-9500075

 בשכונה-ט, 3 חד', 76 
מ"ר, מושכרת ב- 2,300 ש"ח, 

665,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)02-02(_____________________________________________

 מיניקוטג', 5 חד', כ"פ, 
דופלקס, מרפסת 60 מ"ר, 

חניות מקורות, אופציה מתחת 
לרעפים. חברת משלב יזמות 
_____________________________________________)02-02(ושיווק נדל"ן, 0584-611311

וילות ובתים

 4 חד' בפרויקט חדש 
ויוקרתי בבניה כרגע, 

1,414,000 ש"ח. חברת משלב 
יזמות ושיווק נדל"ן, 

0584-611311)02-02(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 בבניה החל מ- 

1,245,000 ש"ח. חברת 
משלב יזמות ושיווק נדל"ן, 

0584-611311)02-02(_____________________________________________

 בהרצל מתחרד באבן, 3 
חד', קב', אופציה מייידת ל- 2 
חד', מושכרת, 935,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-05(אדר נכסים, 052-4834706, 

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

פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-4834706, רינה

 בקרן היסוד, מתחרד, 3 
חד', קג', מסודרת, פינוי בינוי, 

950,000 ש"ח. אדר נכסים, 
_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 בבר אילן, מתחרד, 3 
חד', קא' + מרפסת גדולה, 

מזגנים, מסודרת, כ- 80 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח. אדר נכסים, 

_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 ברשי חזית כ- 65 מ"ר 
סמוך לר' עקיבא, מחולקת 

לעסק ודירה, תשואה, 8,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח, 050-5305219

 לשתי משפחות! 
בצייטלין, 3 )60 מ"ר( + גג 
בטון + מדרגות חיצוניות. 

*בשיכון ג', 5 חד', מפוארת 
ביותר + חניה + מחסן 

*בקרית משה, 5 חד' + 
מעלית + חניה + מרפסת 

שמש כחדשה! "אלוני 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-7610603

 במרכז בבניה, 4-5 חד' 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 3 
חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 

5 + גינה, מפרט עשיר, קבלן 
_____________________________________________)02-02(אמין. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות, באהרונסון, כ- 
100 מ"ר, מפוארת במיוחד, 3 
כיווני אוויר + חתימות שכנים 

בגג-בטון, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 חייבת להימכר במימון-
רמבם, בנין-חדש, 160 מ"ר, 

קומה נוחה, אופציה ל- 2 יח"ד, 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברבי-יוסי, 100 
מ"ר, מטופחת, ק"א, חזית, 

מיידי, 1,900,000 גמיש. תיווך-
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי! מציאה! 
בחנה סנש, דירת קרקע 

ברביעייה, כ- 300 מ"ר, 4 
חדרים + חצר + 2 יחידות 

דיור מושכרות, כניסה 
פרטית, חניה, משופצת 

מהיסוד, 3,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בחבקוק, 5 חד', כ- 
120 מ"ר, ק"א, מושקעת 

ושקטה, סלון ומטבח 
גדולים, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("יאיר נדלן"052-7633978

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

גג מוצמד בטאבו. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)02-02(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 120 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

כ"א, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, ק"ב 
ואחרונה + אופציה, 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבן פתחיה גג + אישורים 
לבנייה מיידית, 500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בברוט, 
מפוארת. ***4 ח' באזור חידא, 

מפוארת + מעלית. תיווך 
_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהר השלום, 6 מפלסים, 
12 חד', 3 חניות, אפשרות 
לחלוקה, 6,390,000 ש"ח. 

חיים,"חמד נכסים"
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 באלוף הנצחון )בהמשך 
לאלוף שמחוני( בבנין חדש 

בבניה ע"י קבלן אמין, 
דירות 3-4-5 חד' מפוארים, 
החל מ- 1,600,000 ש"ח 
כולל חניה. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
מחולקת ל- 3 יח', מושכרת ב- 

7,000, קומה שניה ואחרונה, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! חדש! בהר 
שלום בית פרטי, כ- 400 

מ"ר, 4 מפלסים, נוף 
מדהים, מיקום מיוחד + 
חניה, מיידי, 5,500,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דוב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלוין דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב, 
פנטהאוז מפואר, 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי, פנטהאוז באזור 
חיד"א + מעלית + מרפסת 

ענקית. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 באהרון דב, דירת גג, 
5 חד', 160 מ"ר, 80 
מ"ר בכול קומה + גג 
ענק פתוח, מושקעת 

ומפוארת )ניתן לחלק ל-4 
בקלות(, כניסה פרטית, 
חזית, חניה, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 באבן שפרוט! ענקית! 
לא להאמין! 5 חד', שני 

מפלסים + גג מרוצף, 
225 מ"ר, 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס 
5 חד' גדולים, ק"ד ללא, 3 

כ"א + אופציה לבניה ובגג, 
2,750,000 ש"ח, 

050-4188333)02-05(_____________________________________________

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

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חיים,"חמד נכסים"
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 באזור מנחם, ד.גג יפהפיה, 
מושקעת מאוד! 5 גדולה + 

י.הורים + מרפסות, ק"ב, 
חזית, 3,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 150 
מ"ר, 3 חד', 75 מ"ר + 

2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

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

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה ניתן להפריד 
ליחידה, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמבם, דופלקס, 5 
חד' )3+2(, 160 מ"ר, ק"ג, 
חזית, שכנים רוצים לעשות 

מעלית, משופצת. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 ברב שך, דופלקס 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין, חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית, 

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

_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

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

ק"ג, 2,250,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! דירת 5 חד', 
ענקית, 130 מ"ר ברח' הנגב 

פ.כץ, מעלית וחניה! נטלי סולו 
_____________________________________________)02-02(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בלעדי! באזור נחמיה, 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ק, חזית, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן 
החדש, 5 חד', ק"6 מעל 

כולם, מיידי, מפתחות 
ב'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)02-02(_____________________________________________

 ביגאל-אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר, 

משופצת ויפה + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה + 

חניה, לל"ת, 
1,950,000 ש"ח, 

054-4850066)02-05(_____________________________________________

 מציאה! ברימון, 4 חדרים 
בלי טאבו, 1,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בטבריה, מחולקת 5 
חדרים, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
ענקית, חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באזור ר' טרפון, 4 חד', 95 
מ"ר, מרווחת, משופצת, ק"ב, 

א. בצד, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציה בגג בטון 

)גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מעלית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

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

חניה רשומה, פינוי באוגוסט 
2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)02-02(אדוארד

 במתחם אוסם בבן 
נריה, 4 חדרים, מפוארת, 

קומה ראשונה, חזית! 
ב- 2,180,000 ש"ח, 
גמיש. להב נכסים, 

050-41077750)02-02(_____________________________________________

 מציאה!! באלישע 
אזור חבקוק, 4 חדרים, 
מפוארת, כ- 90 מ"ר + 

מעלית וחניה, רק ב- 
1,895,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-41077750)02-02(_____________________________________________

 בחידושי הרי"ם, 4 
חדרים, מאורת ומטופחת, 3 

כיווני אוויר. תיווך, 
050-5556162)02-03(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בשלוש-השעות, 4.5 חד', ק'ב, 

מעלית, ענקית ומפוארת, 
מרפסת שמש, סוכה, מחסן 
וחניה, רק 1,780,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 דירת גן באוסישקין, 4 
חד', 80 מ"ר, גינה, משופצת, 
אופציה 30 מ"ר, 1,590,000 
ש"ח, גמיש. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 14, 
4 חדרים, קומה 2, חזית, 100 
מ"ר + מרפסת סוכה, מעלית 

וחניה. דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)02-02(_____________________________________________

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

לבניה על הגג. נטלי סולו 
_____________________________________________)02-02(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 3 
כיווני אוויר! רק 6 דיירים! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! דחוף! 4 
חד' + מעלית + אפשרות 

חניה + סוכה + יחידת 
הורים + 3 כ"א! בבנין 

חדיש! 1,690,000 ש"ח. 
"אלוני נכסים"
052-7610603)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן דוד, 4.5 
חד', 100 מ"ר, מרווחת, ק"ב, 

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

חניה, חזית, 3 כ"א. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 באליהו-הנביא, 4 חד', 
חזית, משופצת, 3 כ"א, 

2,000,000. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)02-02(_____________________________________________

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

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ דירת 
4 חד' אחרונה, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + יחידה, 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 4 חדרים, 
מפוארת + יחידה מושכרת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בצייטלין, 4 חד', 
מושקעת, חזית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 2,180,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהחלוצים, 4 חד', ק"א 
+ מעלית, כחדשה, 95 מ"ר. 

_____________________________________________)02-03(תיווך, 054-8536444

 בפ"כ, ענקית, אזור 
א"א, מעולה לחלוקה, 

ק"ב, מפתחות, 
1,250,000 ב'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(בועז' 050-4156080

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר, מחלקת לשתי יחידות 

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 חדש! לקראת בניה באזור 
יצחק-שדה! דירות 3,4,5ח' 

יפהפיות! תוכניות 
_____________________________________________)02-02(ב"אפיק נכסים" 03-5791514
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

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' לבניה על הגג, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,530,000ש"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(_____________________________________________

נתניה

מודיעין עילית

 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(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

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

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-03/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

+5 חדרים

פתח תקווה

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

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

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

 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(_____________________________________________

 באביי 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 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

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

גבעת שמואל

גני תקווה

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-04ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

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

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

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

מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-04/18ל(מאד. 054-8410041

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מ"ר + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 באליעזר, 4 חד' גדולה, 
ק"ב + אופציה, 95 מ"ר + 

סוכה גדולה, לל"ת, 1,985,000 
_____________________________________________)01-04(ש"ח, 052-7651162

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8144852 /

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה 
ברמת שלמה ירושלים

בתוקף תפקידנו ככונסי נכסים מטעם בית הדין הרבני האזורי בירושלים  הרינו 
בנכס מקרקעין   זכויות  לרכישת  הצעות  להגיש  הציבור  להזמין את  מתכבדים 

כדלהלן:
והידועה   , בירושלים   87 זלמן דרוק  4 חדרים  המצויה ברחוב  דירה בת    .1
לדו"ח  הדירה"(.בהתאם  להלן:"   (8 חלקה  תת   39 חלקה   30565 כגוש  גם 
שמאי על הדירה חלה תוכנית 14000א' " רמת שלמה – הרחבת יחידות דיור 

ירושלים" מכוחה ניתן להרחיב את הדירה.
הצעות לרכישת הדירה, כשהן נקובות בשקלים, יש  להגיש בכתב על גבי   .2
טופס הצעה המצוי במשרד הח"מ  עד ליום ה 15/02/2018  למשרדי כונסי 
הנכסים  - עוה"ד גבריאל מויאל מרח' מנחם 19, בני ברק ו/או אצל עוה"ד 
משה וולפוס מרח' כנפי נשרים 15 ירושלים , בין השעות 09:00 עד 17:00, 
מספר  כתובתו,  ת.ז.,  המלא,  שמו  את  לסכום,  נוסף  המציע,  יפרט  בהצעה 

הטלפון שלו, מספר הפקס וכתובת הדוא"ל.
בלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  או  בנקאית,  המחאה  לצרף  יש  להצעה   .3
מותנית ברת פרעון עם דרישה,  לפקודת כונסי הנכסים הנ"ל, בגובה 5% 
האחרון  מהמועד  חודשים  לארבעה  בתוקף  תהא  ואשר  ההצעה  מסכום 
לא  ו/או  מהצעתו  בו  יחזור  והוא  תתקבל  שהצעתו  מציע  הצעות.  להגשת 
ישלם את תמורת הנכס ע"פ הצעתו ו/או לא יחתום על חוזה המכר, בנוסח 
יחולט  זכייתו,  על  לו  שהודע  מיום  יום   14 בתוך  הח"מ,  במשרדי  המצוי 
סכום ההמחאה הבנקאית או הערבות שהפקיד. מציע שהצעתו לא תתקבל, 
תוחזר לו הערבות/הסכום שהופקד, ללא פיצוי ובערכו הנומינלי ללא הפרשי 

הצמדה וריבית.
ארבעים  מאות  חמש  מיליון  )שני   ₪  2,545,000 מ-  תפחת  לא  ההצעה   .4

וחמישה אלף שקלים חדשים(.
הנכס ימכר במצבו "AS IS" ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את כל   .5
הפרטים הנוגעים לדירה, לרבות מצבה הפיזי, הרישומי, התכנוני והמשפטי, 
אפשרויות הניצול שלה, לרבות האפשרויות הקיימות מכח תוכנית 14000א' 
הנ"ל, ככל שקיימות כאלה וכל ההיבטים האחרים מכל סוג שהוא הקשורים 
ו/או הנוגעים לדירה ולסביבתה וכן חיובי המיסים, האגרות וכל ההוצאות 

אשר יחולו בקשר לדירה.
למצבה  בקשר  כל אחריות  למוכרים  ו/או  לח"מ  ולא תהיה  אין  כי  יודגש   .6

המשפטי, התכנוני, הרישומי ו/או הפיסי של הדירה. 
אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,   .7
והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד או במאוחד, וכן 
עם אחרים לפי שיקול דעתם, כולל מו"מ והתמחרות ביניהם. דיני המכרזים 
לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת 
הזוכה ולא ישולמו דמי תיווך כ"כ רשאים הח"מ להאריך את מועד קבלת 
ההצעות ו/או לפרסם הזמנה נוספת לקבלת הצעות, הזוכה יחתום על הסכם 

לרכישת הדירה בהתאם לנוסח המצוי במשרדי הח"מ בלבד. 
7/2/18 בשעה  וליום   16:00 23/01/18 בשעה  ליום  בדירה מתואם  ביקור   .8

.16:00
מכירת הדירה כפופה לאישורו של בית הדין הרבני האזורי בירושלים.  .9

גבריאל מויאל, עו"ד  משה וולפוס, עו"ד      
כונס נכסים       כונס נכסים   
טל: 03-5758484,  טל: 02-6522335,      

פקס: 15336192102 פקס: 02-6536963   

 ביגאל אלון, 4 חד' + 
יחידה, ק"כ, כ- 115 מ"ר, 
מאווררת, מטבח יוקרתי, 

2,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)01-04ל(050-3331350

 דירת 4 חד' מרווחת 
ומשופצת ברחוב ז'בוטינסקי/

סוקולוב, איזור שקט, 
_____________________________________________)01-04ל(054-7275419

 4 חד' גדולה באליעזר, 
ק"א, חזית, משופצת, 

דרום מערב, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מר' + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 מציאה! באזור רבי 
עקיבא הראשונים, 4 
חדרים בבניין חדש, 

חזית לראשונים + חניה 
בטאבו! ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-41077750)02-02(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בשבטי 
ישראל, 4ח', חזית + מעלית 

+ מחסן 30 מ"ר + א.חלוקה, 
2,100,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)02-02(_____________________________________________

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

כ"א, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 ירושלים, ק"א, 4.5 
חד', 105 מ"ר + יח"ד, 

2,050,000 ש"ח, 
מושקעת מאוד. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 אבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, 93 מ"ר, כחדשה + 
ריהוט, 1,580,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 באבוחצירא-המכבים, 
4 חד', 100 מ"ר, חזית, 

מטופחת, בנין מתחרד, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע, 4 
חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, חניה, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון, 3 חד', 
ענקית, 100 מ"ר, קא', חזית, 

מצב מצוין. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 

+ חניה, 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב 14, 
דירת 3 חדרים, ק"ק, גדולה 
במיוחד, 100 מ"ר + חצר 
גדולה. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, 3 חד', ק"ב, 
כ- 65 מ"ר, עורפית. דוד גרוס 

_____________________________________________)02-02(רימקס, 072-3263850

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

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

054-4340843)02-02(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,550,000 ש"ח *ברב 
קוק, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב, 

משופצת,חזית, 1,580,000 ש"ח, 
_____________________________________________)02-02(גמיש. א.פנחסי,  03-5799308

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

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא, 3.5 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 

אופציה בצד 30 מ"ר + 
אישורים + א.בגג, משפצת, 

חזית, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה בד 30 מ"ר 

כולל רצפה ועמודים ובגג בטון, 
ק"ג, משופצת. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלנדאו במרכז המסחרי, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

מטופחת עם נוף מדהים + 
מחסן וחניה, ב- 1,880,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה, היתרי בניה, 
לכ-20 מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)02-02(בועז' 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 
לבניה בגג, 1,320,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)02-02(_____________________________________________

 בדוב הוז בלעדי, 3 חד', 
75מ', ק"א, חזית, מרכזי, 
מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8481204)02-02(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר, הקודם 

זוכה! 1,280,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8481204)02-02(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

מ.שמש, 1,280,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור הוילות! 3ח' 
מיידית! ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)02-02(_____________________________________________

 מנחם-בגין, 3 חד', 
ק"ג, 60 מ"ר, אופציה 

120 + אישורים, 
משופצת, 1,400,000 

ש"ח. "אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בסמטת-
אז"ר, 3.5, ק"ק, 80מ', 

מפוארת, גינה מרוצפת, 
1,790,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
054-8481204)02-02(_____________________________________________

 באזור סירקין, *3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 
ש"ח. *100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור רבינא, 3ח' גדולים 
+ מרפסות, ק"ג, חזית, 3 כ"א 

+ א. למעלית, 1,650,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
ק"ד, 80 מ"ר + אופציה 

60, כ"א מצוינים, 
1,350,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 למבינים, בר"ע-טרפון, 
3.5 חד', מפוארת במיוחד, 

נוף, מעלית, 1,680,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בלעדי!! בניסנבוים, 
3 חדרים, גדולה, י' 

הורים, חדשה לקראת 
סיום בניה, ק"ג, חזית 
+ מעלית, 1,750,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בשמידמן 
)הר השלום(, 115 מ"ר, 3 

חדרים, ענקית! חדשה, 
מושקעת ומפוארת 

)ניתן לחלק ל-4 בקלות(, 
כניסה פרטית, חזית, 

חניה, 2,250,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 3 חד', משופצת כחדשה, 
ברבי עקיבא, חזית, ק"ב, 
1,500,000 ש"ח לרצינים 

_____________________________________________)02-03ל(בלבד, 052-7677405

 בנורדאו - דקה 
מבני-ברק! 2 חד', 60 

מ"ר, קב', חזית, ניתנת 
לחלוקה ל- 3 חד', רק 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בגנחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 57 
קומה 1, 3 חדרים, 65 מ"ר, 
משופצת + סוכה. דוד גרוס 

_____________________________________________)02-02(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות בחלוצים 17, 3 
חדרים, קומת קרקע )מוגבהת 
מהכביש(, 70 מ"ר + חצר. דוד 

_____________________________________________)02-02(גרוס רי/מקס, 072-3263850

 בהזדמנות! המחיר 
ירד! בברוט, 2 חד', ק'ב + 
20 מ"ר משטח להרחבה 

+ סוכה, משופצת מהיסוד, 
רק 1,210,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 052-7684074

 ביאליק, 2.5, קו' קרקע, 
כ- 50 מ"ר, 1,200,000 מפתח 

במשרד. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)02-02(אורי תיווך אדוארד

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)02-02(אורי תיווך אדוארד

 המזל שלכם הגיע - אל 
תחמיצו! בז'בוטינסקי, 

2 חד', 60 מ"ר, מחולקת 
לשתי יחידות מושכרות! 

רק 1,185,000 ש"ח 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)02-02(מתווכים" 03-5701010

וילות ובתים
 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 

מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

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

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

 יוני נתניהו, 5 חד', קו'6, 
מעלית + חניה + נוף, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

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

מקס משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד,' קו'1, 
מעלית + חניה, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 בישמח משה, 120 מ"ר 
ק' ד' ללא, 1,530,000 ש"ח. 

רחלה, 052-3506176. 
אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן, 

052-3524841)02-02(_____________________________________________

דימונה
 3 חד', קא', מטופחת, 

מיקום מבוקש, מושכרת ב- 
2,000 ש"ח, גמיש, 

050-4137755)02-03(_____________________________________________

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

560,000 ש"ח. ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)02-02(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 צמוד לצאנז, דירת נוף)ש( 
- פנורמי לכינרת והארבל 

מבודדת, 4.5 חד', 100 מ"ר, 
850,000 ש"ח. ידידיה-לוינגר, 

0527-166-160)02-02(_____________________________________________

 בשיכון ד' במתחרדים, 
3 חד', ק"ב, משופץ מהיסוד, 
סוכה, בנין-מתחרד, 515,000 

ש"ח. ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)02-02(_____________________________________________

 ברמת שלמה, קוטג' 
5 וחצי חדרים, 200 מ"ר, 

2,900,000 ש"ח. מאור נכסים, 
052-7681123)02-02(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,200,000 ש"ח. 

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

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

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,300,000 ש"ח. 

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

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

נוף לסוכה, גישה נוחה, 
2,620,000 ש"ח. 

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

 ברמות א': 3 חד' + 
ת.ב.ע., סלון גדול, 4 כ"א, 

נוף, ק"ב, מציאה! 1,530,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)02-02(_____________________________________________

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

1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)02-02(_____________________________________________

 בעוזיאל, 3.5 חד' גדולים, 
82 מ"ר, 2 מרפסות סגורות, 
2 מטבחים, ק"א, משופצת, 
מיידי, קרובה לרכבת ולבית 
כנסת, 2,100,000 - לפנות 

_____________________________________________)02-02(לדניאלה, 050-8212020

 בפרויקט בגילו )כרמל(, 
_____________________________________________)02-03ל(דירת 3 חד', 054-8476631

2-2.5 חדרים
 בנווה יעקב, 2 חד', 
משופצת + גינה במחיר 

מציאה - תיווך משה,
054-9388085)02-02(_____________________________________________

 בעיר גנים, 2 חד', קומה 
ב' עם פינוי בינוי. תיווך משה, 

054-9388085)02-02(_____________________________________________

 זכות לדירה בנתניה, יש 
תב"ע, ערך השמאות 450,000 

ש"ח, רק ב- 300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)02-02(052-7185777 לרציניים בלבד!

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

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

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

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

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

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

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

+5 חדרים

 להשקעה מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, 1,180,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)02-02(_____________________________________________

 מציאה! להשקעה, 
במרכז, מושכרת 5,000 ש"ח, 
מחיר 1,050,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 הזדמנות, במרכז החרדי, 
משופצת, מושכרת ב- 7,000 
ש"ח, מחיר 1,299,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 אזור מבוקש, משופצת, 
דירת 3 חד' + יחידה 3 חד', 
מושכרת ב- 3,000 ש"ח, ב- 

1,290,000 ש"ח - בלבד! 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 במרכז, מושכרת חוקית 
ב- 10,200 ש"ח, שוכר אמין, 
1,430,000 ש"ח בלבד! "בית 

_____________________________________________)02-02(ישראל" 0548-070-418

 במרכז העיר מחולקת 
ל- 3, תשואה גבוהה, 

1,300,000 ש"ח, ללא 
_____________________________________________)02-02(תיווך, 052-7741000

 בכפר אברהם, 6 חד', 
חצר גדולה, משופצת, מיידית, 

2,680,000 ש"ח, 
052-3574487)02-02(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופצת 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

0522-656825)02-02(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6 ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)02-02(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו מיני 
פנטהאוז מפלס 1, 5 חדרים, 

150 מטר מרפסת של 40 
מטר סוכה, 2,490,000. אתי, 

054-3320655)02-02(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד, 

4 חד', 110 מטר, מ.שמש/
סוכה, 43 מטר, 2,290,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 בטרומפלדור 5 חד', 
120 מטר + ממ"ד + מעלית 

+ מרפסת סוכה ענקית + 
שקטה, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(תיווך רש"י, 050-2574040

 ליד בי"ח השרון, מ.סוכה, 
מעלית שבת, 3/2018, 

1,850,000 ש"ח, 
052-3574487)02-02(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חדרים, גדולה )דירה בקומה(, 

ק.3 + מעלית וחניה, 
1,980,000 ש"ח, 

050-4464170)02-02(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מ"ר, מ.שמש/סוכה, 
מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 כפר גנים ג' לזריזים, 
4 וחצי חדרים, מקסימה, 

הזדמנות בלתי חוזרת, 
BM .1,880,000 נדלן, 

050-5483322)02-04(_____________________________________________

 ברוטשילד-חיים כהן, 4 
חד', 125 מ"ר, מעלית, חניה, 
1,580,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)02-02(_____________________________________________

 בהס פינת הראשונים, 
ק' ב' מהקרקע, עורפית, 

משופצת מהיסוד, 1,290,000 
ש"ח, 052-3506176 רחלה 

אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן, 
052-3524841)02-02(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655 תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 יש עוד כאלה דברים? 
בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
קב', 80 מ"ר + חניה 

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

03-5701010)02-02(_____________________________________________

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

מיידי. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________
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תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

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

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

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

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

ריהוט
 שולחן וכסאות חדשים, 

אפשרות לכסאות בלבד, סלון 
2+3 שחור מעור איטלקי, 

052-4227714)51-51(_____________________________________________

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כח במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 טאבלט 10.1, חדש 
 2GB RAM/16GB ,באריזה

ROM, ב- 450 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

DVD  נייד 7", חברת 
אלקטרה כולל USB, במצב 

חדש, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

 מחשב נייד WIN10, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך דק, מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בפ"ת, טל': 052-8380655

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6205446

 ixus 185 מצלמת קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה(, 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 450 ש"ח, 054-8400577

 סורק למחשב - קנון, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח, 050-45159142

 מקרר משרדי זק"ש צבע 
לבן 50X50X55 כחדש כולל 

תא הקפאה, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 מחשב שולחני אינטל 
לשימוש בסיסי עובד מצוין + 
וינדוס, אופיס ותוכנות, 299 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-7845712

 מסך דק 17" + עכבר 
ומקלדת, רק 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 2 נברשות פלורוסנט 
יפים כחדשים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7658888

 פקס קנון דגם 495 + 
צילום + צבעוני, כחדש, 280 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-5700672

 מיקרוגל חדש בקופסא + 
אחריות, סמסונג, 335 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(ירושלים, 054-8423405

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

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כיריים גז, 4 להבות, חדש 
באריזה, 245 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7653548

 אמבטיית שעווה 
חשמלית לטיפול בכאבי 

מפרצים כולל מכשיר שעווה, 
_____________________________________________)01-02ח(רק 500 ש"ח, 052-8969770

 כיריים גז 5 להבות, 
זכוכית כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 פלטת גריל חדש, 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מנורה גדולה לסלון עם 
לדים, כחדשה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח, 052-8494774

 מנורה בינונית לסון עם 
לדים כחדשה במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 052-8494774

 מקרר מצב מצוין ויפה, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 054-7773591

 גנרטור גדול 2000 וואט, 
בהזדמנות מיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה, ב- 21 ש"ח למטרת 
_____________________________________________)01-02ח(פרסום בב"ב, 050-4194197

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

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7115498

 שני שינדלרים קריסטל 
איטלקי, מהודר מאוד + 

מנורות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4161516

 אופה לחם ריצרד מורפי, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 050-4161516

 ,G9 3 גופי תאורה, נורות 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 150 ש"ח, 050-4159142

 שואב אבק גרץ, 160 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 פקס ומכונת צילום 
משולב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 בהזדמנות אורגן קסיו 
כחדש + מזוודה + רגל לאורגן 

+ כיסויי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-3456413

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון, לשמיעת מוזיקה, 

צליל מעולה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 ,PSR 770 אורגן ימהה 
חדש עם אחריות, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)01-02ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-3286875

 בהזדמנות חיישני רוורס 
לאוטו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-34444565

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-8412903

MP3  חדש כולל אחריות 
לשנה בהכשר הבד"ץ, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8461313

 טאבלט מחודש מהאריזה, 
ב- 200 ש"ח כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 03-6198285

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
MP3 לרכב מזדה - 3, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8435872

 שואב אבק אוטומטי 
מסתובב איי רובוט, 160 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 כיריים גז )בילדאין( 
קריסטל כחדשות כשר לפסח, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 050-4159142

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8433730

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מראה קומודה עם מראה 
גדולה + מגירה ושתי שידות 

כל אחת 2 מגירות בצבע וונגה 
הכול במצב מצוין, ב- 500 

_____________________________________________)01-02(ש"ח, 052-7773526

 עגלת תאומים צרה ונוחה 
דגם CUSSATO, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7645983

 אמבטיה )ללא העגלה!( 
מאונטנבאג, תאומים כחדשה 

ממש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7199361

 כיסא אוכל לתינוק, 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מטרנה מהדרין גדולה, 2 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 60 ש"ח, 052-7188017

 עגלה לתינוק, חדשה 
בקרטון, 700 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 עגלת תאומים ג'ויה 
כחדשה, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7123840

 עגלת אינגליזניה במצב 
מצוין + אמבטיה, מחיר 450 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, גמיש, 052-7600088

 מטרנה מהדרין צמחי 3, 
120 ש"ח, בב"ב בק.הרצוג, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8465662

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
גלגלי אוויר, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש ויפה של 
_____________________________________________)01-02ח(אינפנט, 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה + 

_____________________________________________)01-02ח(טיולון, 058-3245685

 מגן ראש לתינוקת למיטה 
minnene, ב- 60 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5555489

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-6499997

 בב"ב עגלה סטוקי בצבע 
אפור, אפשרות לוורוד, 1,100 

ש"ח, מצב מצוין! 
052-7146087)01-03(_____________________________________________

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

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

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
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 אבד נגן סאן-דיסק ביום 
שלישי ח' טבת תשע"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7611354

 נמצאה שקית בקו 421 
מב"ב לרמת שלמה במוצ"ש 

_____________________________________________)01-02ח(ויגש, 054-8525552

 נמצאה טבעת זהב 
בשכונת גאולה בירושלים בכ"ו 

_____________________________________________)01-02ח(חשוון, 050-4136305

 נמצאה טבעת בג' בטבת 
)21.12.17( בנאות ירושלים, 

ניתן לקבלה במשרדי האולם, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7649480

 נמצא ארגז עם כלי עבודה 
באזור בן זכאי בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(03-61888110

 נמצא כרטיס זיכרון 
)מקירו( בירושלים בשכונת 

_____________________________________________)02-03ח(סנהדריה, 052-7173144

 דרוש לקניה/הוחלפה 
טלפון סמסונג גלקסי יאנג 

_____________________________________________)02-03ח(כשר, יד שניה, 054-8443873

 מעונין לקנות מכתב 
בחתימת הרב וואזנר ז"ל או 

הרבי מחב"ד ז"ל ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4158682

 דרוש טרמפיסט לעגלה 
_____________________________________________)02-03ח(במחיר סביר, 054-8473304

 דרוש גגון וכיסוי רגליים 
בז' או אפור ג'ינס לעלת ג'וי 
משולבת, לקניה או החלפה 
_____________________________________________)02-03ח(בגגון טורקיז, 054-8473304

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)02-03ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין לקנות ש"ס חתנים 
_____________________________________________)02-03ח(עוז והדר, 052-7638237

 דרושה מכונת תפריה 
בתרוהמ למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 052-7396092

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(050-7911973

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

+ כסאות פלסטיק, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון 2 דלתות + ארון 

_____________________________________________)02-03ח(נעליים, 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה, 

_____________________________________________)02-03ח(053-3100941

 דרוש לבן ישיבה מקרר 
חמישים ליטר במחיר סמלי. 

_____________________________________________)02-03ח(צבי, 03-9370179

 שואב אבק לרכב איכותי, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-5737813

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8412903

 60W וונטה עוצמתית 
חדשה באריזה, צבע לבן, 350 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 058-3217777

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-3286875

 בית מנורה ל- 2 
פלורוסנטים עם פס זהב, 30 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7110779

 מיקרוגל איכותי קריסטל 
עם אופציות, 150 ש"ח בשווי 

_____________________________________________)02-03ח(700 ש"ח, 052-7110779

 רולים לשיער רמינגדטון, 
_____________________________________________)02-03ח(ב- 45 ש"ח, 052-7110779

 תנור חימום 4 ספירלות 
+ גלגלים, חדש ומצויין - 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7615180

 רדיאטור, חדש, 12 
צלעות, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 תנור אפיה משולב גז, 
210 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
MP3, לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8435872

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

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7396092

 טאבלט 8 אינץ' חדש 
באריזה, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מחשב נייח lenovo כולל 
win 7 מהיר, בבני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ראוטר של dilink חדש 
באריזה, 250 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מ סמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 תנור חימום כמו מאוורר 
מסתובב ימינה שמאלה - 

1200 וואט כחדש, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 מחשב לבית זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 220 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 050-2897977

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

אור חזק כחדש, 70 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור חימום - 3 ספירלות 
בצבע לבן - 2200 וואט פועל 

מצוין, 60 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מזגן עילי "טרונדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 400 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כירה חשמלית לסיר 1, 
חדש באריזה )כשר(, 50 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

 סורק מסמכים למחשב 
איכותי HP, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-8380655

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( כולל שלט, 80 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מעבד מזון סגור באריזה, 
240 ש"ח, הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 תנור קינג משלב כיריים 
במצב טוב בבני-ברק, 200 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8457681

 מקרר אמקור במצב 
כחדש וטוב עובד מעולה, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-8452231

 2 מחשבים ניידים דרוש 
תיקון, 100 כל אחד בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7698767

 כיריים גז של סאחטר 
200 ש"ח או החלפה בכירים 

_____________________________________________)02-03ח(חשמליות, 050-3730025

 מחשב שולחני מצוין, 
ווינדוס 10 + תוכנות, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 053-3346080

 מברגה ודיסק חדשים, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-5548402

 למסירה מקרר אמקו 16, 
עובד טוב, צבע חום, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4300668

 תכולת דירה: ארונות 
ספריות, מקפיא וכו', 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4183200

 גוף תאורה עגול כפול 
צבע כחול ג'ינס, מתאים 

לחדרי ילדים, 80 ש"ח, בני-
_____________________________________________)02-03ח(ברק, 052-7600336

 מזגן חלון אלקטרה 3/4, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות, 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4128920

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תכניות, 400 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)02-03ח(053-3179093

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230 משנות השבעים, 
צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-7628985

 מצנם המילטון, סגור 
באריזה, לא היה בשימוש 

_____________________________________________)02-03ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 2.5X1.10 שולחן סלוני 
מ' נפתח ל- 3 מטר בצבע 

חום כהה ב- 500 ש"ח, בטל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-8448310

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4783220

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-6370452

 6 כסאות מרופדות לגמרי 
מושב + גב, חום כהה - מצב 

מעולה, ב"ב, 1,200 ש"ח, 
052-7633978)02-03(_____________________________________________

 שולחן לסלון במצב מעולה, 
03-6190834)02-02(_____________________________________________

 שולחן סלון נמוך חום - 
_____________________________________________)02-02(כחדש ממש, 03-6190834

 שידה 5 מגירות בצבע 
_____________________________________________)02-02(דובדבן, 03-6190834

 כסא נוח מתקפל )מתאי 
לטיולים(, 50 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 ארון מדהים נמוך צבע 
שחור, דלתות הזזה צבע 

חום במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(03-9307308

 מציאה - שולחן סלון מעץ 
+ 3 כיסאות, צבע חום, מחיר 

_____________________________________________)02-03ח(- 280 ש"ח, 0545-892020

 מציאה: מיטת היירייזר 
כחדשה במצב טוב, ב- 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8452231

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 בהזדמנות, 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, עץ מלא, 50 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-9089110

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 כורסת יחיד נוחה, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 1.80 
דמוי עור, חום במצב מעולה, 

300 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(0545-892020

 שולחן צבע עץ + 4 מגיות 
מתאימות עם גלגלים, מתאים 

למשרד/שולחן כתיבה, 180 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

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

_____________________________________________)02-03ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל קטן ויפה, 
70*70, רגל אמצעית, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון במצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4160457

 בבת-ים, שולן סלון, 
וונגה + מגירה, מידות 

117X58X42, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7636395

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק חזק ויציב, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה 
+ מזרונים 20 סמ' עובי, 
ב- 500 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4196197

 שידת החתלה חדשה 
חברת סגל במחיר מציאה, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 052-7654729

 מנשא לתינוק כחדש של 
אינפנטינו צבע שחור נקנה 

בשילב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 מובייל ורוד למיטת תניוק 
של טייני לאב נקנה בשילב, 

150 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 עגלת פג פרגו צבע שחור 
+ אמבטיה  במצב טוב, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, לפרטים: 053-3364930

 עגלה של חברת מוצי - 
טיולון + אמבטיה, צבע חשור, 

מצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-7628985

 עגלת בוגבו - ורוד/שחור, 
_____________________________________________)02-03ח(מצב מצוין! 052-7133269

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-6499997

 כסא אוכל מתכוון 
ומתקפל במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 כסא תינוק לרכב עם 
שלבים במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + 
מעמיד, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 נוקיה c-2 חדש באריזה, 
_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח, 058-3217777

 נוקיה c2 חדש באריזה 
)תומך כשר( בירושלים, 210 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8411608

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)02-03ח(149 ש"ח, 054-4783220

 זכרון נייד אונקי 3298 ב- 
55 ש"ח סאנדיסק, בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 פאלפון יאנג 2, שתי 
סימים, מוגן, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4151813

 סמסונג j3 לא מושגח, 
חדש, ב- 250 ש"ח בירושלים, 

להתקשר אחה"צ, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7117847

 טלפון סלולארי סמסונג 
גלקסי מיני GT-s5300, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(120 ש"ח, טל': 054-7561146

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(רק 250 ש"ח, 050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38, ב- 250 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4146777

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)02-03ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)02-03ח(260 ש"ח, 054-8412903

 שטיח סלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות/נשים, מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לחם מהודר, 
_____________________________________________)02-03ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8458605

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7154392

 וסט חדש באריזה מידה, 
13.5 שחור 40 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7154392

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 קוקטייל מאולף בכלוב 
גדול, ב- 400 ש"ח )בישוב 
_____________________________________________)02-03ח(חשמונאים(, 08-9765927

 תרנגולות מטילות ב- 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח לאחת, 08-9765927

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

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד מוזהב נגד מים, 
רצועה מעור שחור, מחוגים 

זהב רקע לבן, מצוין, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 קומפרסור במצב חדש, 
מחיר 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 אופני ספורט הרים עם 
מעצורי דיסק במצב חדש, 

מחיר 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 שמלת ערב מדהימה 
חדשה, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 057-7143037

 אקווריום מלבני גודל מטר 
על 40 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7120722

 מעיל צמר בנים, חדש 
לגמרי מהחנות, מידה 42, 180 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7141283

 קוקטייל מאולף האכלת 
יד בכלוב גדול, ב- 450 ש"ח 

)ישוב חשמונאים(, 
_____________________________________________)02-03ח(08-9765927

 חליפת זארה חדשה מידה 
46 מכנס 38, אפור פפיתה, 

_____________________________________________)02-03ח(450 ש"ח, 050-4170323

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

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

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טלפון: 052-7661604

 מעיל חום לבנות מארה"ב 
גיל 8-10 במצב מצוין הקודם 
_____________________________________________)02-03ח(זוכה, 50 ש"ח, 052-7110779

 ג'ל איכותי לפיאות בנים 
ללא פירורים, מחזיק מעמד 

לכל השבת, 15-35 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 חולצות דמוי לקוסט 
צהובות, חדשות, מידות -6-8
_____________________________________________)02-03ח(12, 15 ש"ח, 052-7110779

 תכולת דירה, 500 ש"ח 
בבני-ברק, מקפיא, ספריות 

_____________________________________________)02-03ח(וכו', טל': 050-4183200

 זכוכית חסומס לחלון 5 
שלבים, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי דר' סטפ לבן וכחול, 
חדש בקופסא מידה 21-22, 

50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי בד חדשות, מידה 
40 ו- 41, מבצע 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 תוכי דררה האכלת יד ב- 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח, 03-6778040

 פאה טבעית מבית חדווה 
רבר, אורך כתף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 052-7655688

 כלי גדול לאחסון 
קרונפלקס, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 2 חולצות פורור באריזה, 
13, שחור, 100 כ"א, חנות 

_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 053-3194026

 סיר לחץ בשרי במצב 
מעולה, 9 ליטר, למסירה 
_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 052-7139293

 אופני ילדים מידה 14, 
_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 052-7148004

 אופני הילוכים, 490 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(לטלפון: 03-8050055

 וסט שחור מידה 13.5, 
כותנה, חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 054-84116008

 מגילת אסתר - 500 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח()צריכה תיקון(, 050-6651365

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין, 140 ש"ח הזריז נשכר1 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה, 40 ש"ח הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(כ"א, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 40 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7191512

 מכשיר סודה סרים שחור 
+ 2 בקבוקים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 053-3364930

 מזוודת איפור קשיחה 
כסופה, 150 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449



כ”ג - כ”ה בטבת תשע”ח  10/1-12/1/2018 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 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

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________  לחברת הסעות 

בירושלים, דרושים נהגים 
למיניבוסים, תנאים 

טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 

מלאה, תנאים מעולים,
_____________________________________________)02-05ל(050-7250631

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 למשרד רו"ח במטלון 
פ"ת סמוך לז'בוטינסקי דרושה 

מנה"ח + נסיון 
Zviarose@gmail.com

_____________________________________________)51-02/18ל(052-2430366

 דרושה עובדת למשק 
בית, פעמיים בשבוע, באזור 

רח' בר-אילן 35, בני-ברק, 
054-8455040)51-02/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

בשעות אחה"צ.לפרטים 
053-4162049 קו"ח 
_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 עוזרת לנקיון בית בגבעת 
שמואל בחמישי מ- 16:00, 50 

_____________________________________________)01-02(ש"ח לשעה, 054-5325570

 האם את מחזיקה 
מעצמך? מקומך איתנו! 

ניהול לקוחות מכירות 
_____________________________________________)01-04(ושירות, 054-4627165

 בפ"ת דרוש עובד נקיון 
חרוץ לימי חמישי בלילה, 

052-4003742 ,054-2421996)01-02(_____________________________________________

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ערב, 31 לשעה 

+ בונוסים, פלא': 
050-2436777)01-02(_____________________________________________

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ, ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)01-04(_____________________________________________

 דרושים שני אברכים 
למניין עם הנץ בגבעת שמואל, 

_____________________________________________)01-02ל(לפרטים: 052-4364569

 לנקיון ישיבה בב"ב בוקר/
צהריים, 40 ש"ח לשעה, 

_____________________________________________)01-02ל(058-4884990

 למעון בגבעת שמואל, 
גננת לפעוטות מ- 

8:00-13:00, סייעת למלאה/
חלקית, עובדת לצהרון גם 

לבנות לומדות, עובדת לחוגים,
_____________________________________________)01-04ל(050-7884864 רחל

 לקיוסק ברבי עקיבא 
ב"ב, דרוש עובד לחצי משרה, 

_____________________________________________)01-02ל(לפרטים: 058-5714099

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
שטח בתחום ההלבשה, שכר 

ע"ב מכירות, רשיון נהיגה 
_____________________________________________)01-02ל(חובה, 050-6964424

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הערב באיזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

03-5494080)01-04(_____________________________________________

 לעמותה בגבעת שמואל, 
דרושה מזכירה מ"מ ניסיון 
בהנהלת חשבונות חובה.

bm5327924@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 דרושות משפחות לארוח 
לשבתות ובחגים לבחורה 

יתומה דתית )לא בתשלום(, 
050-4945111)01-04(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת לגילאי שנה וחצי, 

משרה מלאה + יום חופשי, 
30 ש"ח + בונוסים + הטבות. 

_____________________________________________)01-02(054-8474393, רבקי

 למעון חרדי בפ"ת, דרושה 
מטפלת סבב, 5 ימים בשבוע, 

30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)01-02(_____________________________________________

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)01-02(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלאי/מכני + רשיון, 

03-6160186)01-02(_____________________________________________
 דרוש עובד ייצור למאפיה 

בפ"ת, 7:30-17:00, 5 ימים 
בשבוע עם נכונות לשעות 

_____________________________________________)01-02(נוספות 054-7708222

 דרוש עובד אריזה 
למשרה מלאה/חלקית, 

לשעות אחה"צ עד הערב, 
_____________________________________________)01-02(למאפיה בפ"ת 054-7708222

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

קו עיתונות דתית / 8144574 / 

דרושים/ות

04-8264690
050-8818092

עובדי/ות נקיון
לבניין משרדים 

בדרך השלום - תל אביב

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, 34 ש"ח לשעה, 

משרה מלאה או חצי, 
052-5456295)01-04(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ + 
רשיון נהיגה גיר רגיל חובה!! 

למחסן בבני-ברק, לשעות 
 ,03-6744061 ,14:30-21:00

054-3236080 ,050-4119440)01-02(_____________________________________________

 דרושה אשה יראת שמיים, 
לעבודות בית קלות בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ל(לשעות הבוקר 052-7132306

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית שכר גבוה מאד 

_____________________________________________)01-04(+בונוסים 050-8266772

 אישה זריזה ונקיה, 
מעוניינת לעבוד בנקיון משק 
_____________________________________________)01-02ח(בית, פרטים: 053-3371782

 מזכירה + ידע בהנהלת 
חשבונות + ידע במחשבים 
ותוכנות, מחפשת עבודה 

בין השעות 09-15, להשאיר 
_____________________________________________)01-02ח(הודעה, 050-3000129

 גננת מוסמכת מסורה 
מעוניינת להוביל צוות, 
אפשרות לימי חופשה, 

054-3460806)01-01(_____________________________________________

 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)01-02ח(החינוך, 052-7633316

 למשרד סמוך לבני-ברק 
גרפיקאי/ת למשרה קבועה, 

3-4 שעות ביום, 6,500 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני-ברק 
פקיד/ה לעבודה פקידותית, 

א-ה 09:00-15:00, שכר 9,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)02-05(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)02-03(לשעה, 054-3607420

 לרציניות בלבד! פרנסה 
בכבוד מהבית, לפרטים: 

0504-123723)02-02(_____________________________________________

 נהג מיניבוס + רשיון 
אוטובוס, עבודה קבועה, יום 

מלא, תנאים טובים, 
050-6761410)02-05(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה 
מטפלת למשרה מלאה - 

נסיון חובה, 
054-2303700)02-05(_____________________________________________

 למשרד שיווק מזכירה 
בשעות 12:00-16:00, ידע 
במחשב, אחראית, תנאים 
טובים למתאימה, קו"ח: 

1533-5789023)02-03(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול דרוש 
נהג משאית למשרה מלאה, 

עדיפות מעל 15 טון, לפרטים: 
052-3867715)02-03(_____________________________________________

 לאולם בב"ב דרושים: 
1. עובדי נקיון ומטבח. 

_____________________________________________)02-05(2. מלצרים/ות, 050-5491222

 שיננית במסגרת סטאג', 
במכללה בר"ג, מבצעת ניקוי 
אבנית + בדיקה + צילומים 

_____________________________________________)02-05(חינם, 050-2261665

 בפ"ת - לפנסיונרית עזרה 
בקבלת הלדים, חזרה מביה"ס, 

_____________________________________________)02-03ל(שכר גבוה, 054-4978899

 לחברה בתחום 
הביטוח דרושה מתאמת 

פגישות, עדיפות לבעלות 
_____________________________________________)02-03(נסיון, 050-6857584

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)02-05(_____________________________________________

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

למשמרת ערב + עובד מטבח 
_____________________________________________)02-03(למ.בוקר, 052-6607070

 לחברה רפואית בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה מול ספקים 

ולקוחות, שעות נוחות, 45 
ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)02-02(_____________________________________________

 תאום פגישות טלפוניות, 
דרוש נסיון והבנה בתחום 

_____________________________________________)02-05(הביטוח. ניר, 052-3505788

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

חלקית/מלאה, שכר גבוה! 
052-7177524)02-05(_____________________________________________

דרושות נציגות ביטוח איכותיות
לחברת ביטוח מובילה

 בקרבת בני ברק
*שליטה מלאה במחשבים
*יכולת הובלת שיחה

העבודה במשרת אם 08:30-15:00 

אינטרנט חסום!!!

תחילת העבודה מיידית
תנאים מצויינים!שכר גבוה!

073-2590300

או משרה מלאה

לפרטים והרשמה: 

 ASD הפרעות תקשורת  נסיון בתחום הפיגור 
 זמינות לעבודה קבועה ומיידית

מרפאה בעיסוק לגני מש“ה בינוני + קשה

mercaza004@gmail.com

דרושה 

קו“ח למייל: 

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
 בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

בבני ברק                                  
ש"למקום מטופח ברמה גבוהה עם צוות איכותי ויר

מטפלת בעלת ניסיון  דרושה 
תנאים טובים למתאימה

(אופציה למשרה חלקית או מלאה)
050-4134090      058-4137919:      לפרטים

כוח עזר בבוקר
משלימה לכתת בוגרים

דרושה מטפלת
לכתת בוגרים

052-7660483

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית בגבעת שמואל, ב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(פ"ת, 054-3429699

 קלדנית מהירה, עימוד, 
עיצוב גרפי ועריכה תמליל, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעונין לנקות בתי ספר 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(050-4166914

 מציאה- 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד+ 

אביזרים 80 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 0544-514210

 מצבר לרכב רק 100 ש"ח 
הגה כיסוי איכותי חדש 80 

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

 רשת לכסא חדשה 
לקטנוע 120 ש"ח. סבל כנף 

100 ש"ח. מי-ם.
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ג'ק לרכב חדש 60 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים 199 
ש"ח גמיש. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדשה רק 
50 נוקיה 208 ומגן לא תומך 

_____________________________________________)52-01ח(כשר 230. מי-ם 058-3216830

 בלקברי כחדש דגמי 
9770 250 מציאה. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה 35 ליטר 
3 מצבים 250 ש"ח. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים ועוד, מיוחד רק 
_____________________________________________)52-01ח(199 ש"ח. מי-ם 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 ש"ח. מטען מגן לאיפון 

5s חדש 50 ש"ח. מי-ם
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש 150 ש"ח. 

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

 רמקולים לרכב 2 ב- 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

E1200  כשר+ מגן תומך 
הכל 120 ש"ח לא דור 3. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 סמסונג B110 חדש כשר 
2 סמים 150 ש"ח. סמסונג 

רדיו דיסק לרכב, של סוני 
חדש, 200 ש"ח. מי-ם -058

_____________________________________________)52-01ח(3216830

 בית מנורות יפה+ 
פלורוסנטים במצב מצוין. 

סוללה חירום להתנעת רכבים 
עד 3,500 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

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

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 שמלת ערב מהממת 
מפריז, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 052-7143037

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)01-02ח(בערב

 נעלי גברים חדשות, 
חברת אקו, מידה 43, 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7609771

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
ילדים, כרוכים בכריכה 

קשה וחזקה, כל שנה ב- 2 
כרכים - 50 ש"ח לשנה בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 אופניים לילדים במצב 
מצוין מידה "12 לילדה בת 3 
+ מיד "16 לילד בן 5 - 130 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח כל זוג, 050-9340317

 מעילי צמר, פרווה,
_____________________________________________)01-02ח(050-6231506 י-ם

 אופני ספורט חברת פג'ו 
במצב מצוין - שמורות מאוד - 

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח, 050-9340317

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)01-02ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(052-2727474

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)01-02ח(260 ש"ח, 054-8412903

 נעלי נייק שחורות לגמרי, 
מידה 45, בשימוש שבועיים, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 053-4158458

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 חלון אלומיניום לבן, 
70X90 ס"מ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8461313



* מבצע ההגרלות נערך בתאריכים כ׳ טבת 7.1.18 - 8.2.18 כ״ג שבט ע״י אסם השקעות בע״מ. בהתאם לתקנון המבצע וההיתר הכללי לעריכת הגרלות.
ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם www.osem.co.il. המבצע בפיקוח עו״ד אלברטו פסח. התמונות להמחשה בלבד

 03-9411444 חייגו 
עכשיו

מתקשרים לטלאול מקישים מספר חשבונית ויכולים לזכות*קונים ב-59.90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אסם  

בסל מוצרי חשמל מפנק למטבח

5 זוכים
בכל שבוע
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