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פישל רוזנפלד

כחלון  משה  האוצר  שר  לסכם  יכול  האחרון  השבוע  את 
המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על  לפחות  כך  רחב,  בחיוך 
הדיור,  מחירי  מדד  את  חודש  מדי  המפרסמת  לסטטיסטיקה, 
הדירות.  במחירי  ירידה  ברציפות  השלישי  החודש  זה  שמציג 
למעשה, מדובר בירידה של 1.2% בשלושת החודשים האחרונים 
וירידה של 0.7% בחודש האחרון - הירידה הגבוהה ביותר מאז 
שנה  מדי  המציגים  השנתיים,  הדירות  מחירי  גם   .2014 אוגוסט 
שנאמד  בגובה  עלייה  של  הישג  השנה  מציגים  מתמדת,  עלייה 

'רק' ב-2%.  שיעור העלייה הנמוך ביותר מאז 2009.
ירושלים  עומדת  אזורים,  לפי  הפילוח  ברמת 
 .4.2% בשיעור  מחירים  ירידת  של  שיא  עם  בראש 
אחריה נמצא מחוז הצפון עם ירידת מחירים בשיעור 
ותל   ,0.3% של  בשיעור  ירידה  עם  חיפה   ,2% של 
אביב והדרום שניהם עם ירידה בשיעור של 0.2%. 
המחוז היחיד שמסכם את החודש בעליית מחירים 
בשיעור  מחירים  עליית  שמציין  המרכז  מחוז  הוא 

של 0.5%.
המחירים  ירידת  הנדל"ן,  בשוק  הערכות  פי  על 
'מחיר  של  מפרויקטים  כתוצאה  רק  לא  באה 
מצפה  שהציבור  מכך  כתוצאה  גם  אלא  למשתכן', 
יותר. מה שמקשה מאוד  מוזלים  במחירים  לדירות 
גם  זו  יקרים.  במחירים  דירות  למכור  הקבלנים  על 
לעסקאות  הממוצע  שהמחיר  לכך  הסיבה  כנראה 
מיליון   1.495 על  השלישי  ברבעון  שעמד  הנדל"ן 
הרביעי.  ברבעון  שקל  מיליון  ל-1.443  ירד  שקל 
לסטטיסטיקה  המרכזית  בלשכה   .3.5% של  ירידה 
ממשלתית,  בתמיכה  העסקאות  שיעור  כי  מציינים 
מהווה  הדירות החדשות,  מדד  בחישוב  שהשתתפו 
25.7% מכלל העסקות בדירות חדשות. זאת, לעומת 

21.7% בחודש הקודם.
על אף סאגת טעויות החישוב בסקרי הלמ"ס, שסוקרו בהרחבה 
כאן ב'קו עיתונות', נראה שהפעם אכן יש לכחלון הישג להתפאר 
והנתונים  שלישי  חודש  מזה  רציפה  בירידה  מדובר  שכן  בו, 
והפריפריה,  ירושלים  באזור  למשל,  כך  עצמם.  בעד  מדברים 
שמובילים את המגמה, ירד המחיר הממוצע לדירה בכ-17 אלף 
ישירה של המיסוי שהטילה  שקל. אם לשפוט, מדובר בתוצאה 
גל  לצד  מהשוק,  אותם  שהדחיק  המשקיעים,  את  הממשלה 

פרויקטים במסגרת 'מחיר למשתכן.
עם זאת, כשבוחנים את ממוצע העסקאות הגבוהות שנרשמו, 
בחודשים  המחירים  ירידת  את  שמובילה  ירושלים  דווקא 
זו,  בתקופה  ביותר  הגבוהות  העסקאות  את  מסכמת  הראשונים 
שהגיעו ל-1.99 מיליון שקל - עלייה של 4.9% לעומת הרבעון 
השלישי של 2017 ושל 5.8% לעומת הרבעון האחרון של 2016. 
לדירות  בבירה  העסקאות  מחירי  עליית  שכן  הכל,  לא  עוד  וזה 
מיליון שקל ברבעון  כ-2.16  3.5–4 חדרים מגיעה לממוצע של 

האחרון של 2017 - עלייה של 5.8% לעומת הרבעון הקודם.
במקביל, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם את מדד 
מחירי השכירות, לפיו המחיר הממוצע לשכירות דירה בישראל 
נתון, שדווקא מציין עלייה של 2.3%  הוא 3,799 שקל בחודש. 
עומדת,  הטבלה  בראש   .2016 של  האחרון  הרבעון  לעומת 
כצפוי, תל אביב, עם ממוצע שכירות בגובה 5,581 שקל )עלייה 
נמצא  אחריה  אשתקד(.  המקבילה  התקופה  לעומת   1.8% של 
בחודש  שקל   4,433 של  ממוצע  שכירות  גובה  עם  השרון  אזור 
שכר  עם  השלישי  במקום  מדורגת  ירושלים   .)0.5% של  )עלייה 
דירה ממוצע של 4,181 שקל בחודש )עלייה של 1.7%(. במקום 
הרביעי נמצאים ערי גוש דן עם גובה שכירות ממוצע 3,928 שקל 
בחודש, המציינים עלייה של 2.2% ברבעון האחרון של 2017 - 

לעומת התקופה המקבילה ב-2016.
הדירות  מספר  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 

שמכרו הקבלנים ברבעון האחרון לשנת 2017 רושם צלילה חדה 
היקף  עם   ,2015 לעומת   22.5% ושל   2016 לעומת   18.3% של 
את  למעשה  מאשרים  אלו  נתונים  דירות.   24,758 של  מכירות 
הנתונים שפרסם הכלכלן הראשי בשבוע האחרון במסגרת סקירת 
חודש דצמבר ב-2017, ממנה עולה כי במהלך השנה האחרונה 
נתון  לכ-93 אלף.  בישראל  למגורים  הנדל"ן  סך עסקאות  הגיעו 
המציין ירידה של 17% לעומת הנתון המדובר בשנת 2016. בשוק 
קרקעות  הקצאות  במספר  נעוצה  לכך  שהסיבה  סבורים  הנדל"ן 
בביקושים  הירידות  למשתכן',  'מחיר  של  לפרויקטים  המדינה 

והציפייה של הזוגות הצעירים לדיור מוזל.

בפילוח לפי ערים, רושמת ירושלים את הירידה הגבוהה ביותר 
אביב  תל  דירות.   1,145 שהם   ,22% שנמכרו,  הדירות  במספר 
מדורגת במקום השני, עם ירידה של 7% במספר הדירות שנמכרו 

בשנה האחרונה, שהם 1,267 דירות.
בארץ  הגדול  ברשת  הנדל"ן  מכירות  אתר  מדד  לפי  זאת,  עם 
Yad2, המשווה את נתוני המכירות התקופתיים למספר יחידות 
הדיור שהוגרלו במסגרת 'מחיר למשתכן' ולפי זה בוחן את השוק 
מגמה  מציג  למעשה  הוא  ההמונים,  חכמת  המכונה  מדד  לפי 
דירות  הוגרלו  בהן  בתקופות  בעיקר  הדירות  במחירי  ירידה  של 
במסגרת מחיר למשתכן. אז זיהה מדד Yad2 מספר רב של מוכרי 
דירות שהתגמשו במחירים מול הלקוחות, כמו גם יותר לקוחות 

שדרשו תג-מחיר זול משהוצע. 
לעומת זאת, בחודשים בהם הוגרלו פחות דירות במסגרת 'מחיר 
למשתכן', כמו למשל בהגרלה השלישית שנערכה בדצמבר 2017 
יחידות   15,000 כמעט  )לעומת  דיור  יחידות   8,000 רק  וכללה 
ויתרו רבים מהזוכים  יוני 2017(, או במקרים בהם  דיור בחודש 
על זכייתם, זוהו עסקאות יקרות יותר, פחות דרישות מצד הלקוח 
וגמישות פחותה מצד המוכרים. במילים אחרות: אם נתוני המדד 
אכן משקפים את המציאות, עבודתו של כחלון לא מועילה, שכן 
מספר חודשים לאחר שיצא ממשרדו בבחירות 2019 יחזור השוק 

לקו הזינוק.

ומה קורה בעולם?

את   RentCafé הנדל"ן  נתוני  אתר  פרסם  השבוע  כך,  בתוך 
מדד שיעור שוכרי הדירות בשלושים מדינות בעולם, והוא מדרג 
את ישראל עם גידול משמעותי במספר שוכרי הדירות. אם לדייק, 

מספר התושבים בישראל שאין ברשותם בית משלהם.
במסגרת הדו"ח בחנו ב- RentCafé שלושים מדינות, ביניהם 
ישראל, משני היבטים. ההיבט הראשון מתייחס לשיעור שוכרי 
גידול של  הדירות, שם מדורגת ישראל במקום השנים עשר עם 
4.6% לעומת העשור הקודם. ההיבט השני מתייחס למספר משקי 
הבית שגרים בשכירות, שם מצבה של ישראל גרוע בהרבה והיא 
ממשקי  מ-28.3%  פחות  לא  עם  עשר  השמונה  במקום  מדורגת 

הבית שגרים בשכירות.
שוכרי  בשיעור  המובילה  המדינה  כי  מהדו"ח,  עולה  עוד 
אחריה   .21.6% של  בשיעור  עלייה  עם  בריטניה,  היא  הדירות 
ברשימה ניצבה אירלנד עם עלייה של 12.3%. את 
המקום השלישי ממלאת דנמרק עם 11.6%. אחריה 
 ,)9.2%( יוון   ,)9.3%( ארה"ב  נמצאות:  ברשימה 

סלובניה )8.6%( וספרד )7.9%(. 
נרשמו  דווקא  מהמדינות  בחלק  זאת,  לעומת 
שוכרי  שיעור  צלל  ברוסיה  למשל,  כך  ירידות. 
הנוספות  המדינות  מ-27.5%.  פחות  בלא  הדירות 
סינגפור  הן:  השוכרים  בשיעור  ירידות  שרשמו 
קנדה   ,)5.5%( צרפת   ,)12.8%( פולין   ,)13.3%(

)4%(, איטליה )1%( ויפן )0.9%(.
דירה,  השוכרים  הבית  משקי  למספר  בהתייחס 
לפי מדינות, שוויץ מובילה את הרשימה עם פער 
עצום מכולן, ממנו עולה כי מרבית מתושבי המדינה 
נוספות  מדינות   .)56.6%( שכירות  דמי  משלמים 
שהציגו עלייה בשיעור משקי הבית השוכרים דירה 
הן: הונג-קונג )49%(, גרמניה )48.1%(, אוסטריה 
סינגפור   ,)44.8%( קוריאה  דרום   ,)44.3%(
)9.7%(, סלובקיה )10.7%(, רוסיה )12.9%(, פולין 

)16.3%( ונורווגיה )17.2%(.

קיפאון? ממש לא!"

חצי שנה מאז נכנסה לתפקידה כמנכ"לית רשת אנגלו סכסון, 
שוק  על  לעמדותיה  נחמן  ליליה  לראשונה  השבוע  התייחסה 
הנדל"ן, בראיון שהעניקה ל'דה-מרקר'. לדבריה, אין כל קיפאון 
יש  קיפאון.  למלה  חד־משמעית  מתנגדת  "אני  הנדל"ן.  בשוק 
קיפאון  שגוי.  הוא  אבל  הזה,  המונח  סביב  תקשורתית  חגיגה 
הוא מצב שבו לא מוכרים ולא קונים דירות - וזה לא מה שקורה 
האטה,  "זאת  לדבריה,  אמרה.  האחרונה",  בשנה  הדיור  בשוק 
את  ונראה  יתפרץ  ספק  ללא  והוא  כבוש  ביקוש  יש  קיפאון.  לא 

הרוכשים חוזרים".
נחמן התייחסה גם להגרלות 'מחיר למשתכן' ואמרה כי בסופו 
של דבר "מדובר בלוחמה פסיכולוגית". אך באותה נשימה אמרה 
גם ש"נדל"ן זה קודם כל פסיכולוגיה". לדבריה, "לשר האוצר, 
משה כחלון, יש כנראה כוונות טובות, אבל כדי לפתור את משבר 
ונכון להיום, מעט מאוד השתנה.  הדיור צריך סל של פתרונות, 
ולכחלון אין פתרונות קסם  גדל  אין קרקעות, ההיצע לא באמת 

לשוק הדיור".
במחירי   4%-6% של  עלייה  צופה  היא  כי  אמרה  אף  נחמן 
גם  היא  שלזה  לשמוח  לנו  אל  זאת,  עם   .2018 בשנת  הדירות 

מצפה. וכן, "נדל"ן זה קודם כל פסיכולוגיה".
האחרון  בשבוע  שאושר  הוגנת  שכירות  לחוק  בהתייחס 
מאחר  שינוי  כל  צופה  לא  היא  כי  נחמן  אמרה  הכנסת  במליאת 
הצעירים  שלזוגות  מכיוון  השתנה,  לא  השוכרים  של  ו"מצבם 
חייבים  הם  שני  ומצד  בישראל,  דירה  לרכוש  מאוד  קשה  עדיין 

לגור איפשהו בינתיים".

בחודש האחרון נרשמה הירידה הגבוהה ביותר במחירי הדירות מאז אוגוסט 2014, והירידה השלישית 
הרצופה ⋅ במקביל, נתונים בלתי מחמיאים לישראל במדד שוכרי הדירות בעולם ⋅ מנכ"לית 'אנגלו-
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 הוכחה נוספת למה שלקוחות 
 מאוחדת יודעים מזמן:

במאוחדת זמינות התורים 
גבוהה יותר!

ימי המתנה קופ”ח
לאורתופד 

בחיפה
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 לנוירולוג 
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בירושלים
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  לרופא עיניים

בראשל”צ
 ימי המתנה
  לרופא עור
בתל אביב

 ימי המתנה
 לנוירולוג 

ילדים 
בנצרת

ימי 
המתנה 

לאורתופד 
בב״ש 29019915066 118604021877 1221371 62אין תורים62132513

13.2.18
* לא נעשה שימוש בכל תוצרי הכתבה

מפסיקים להתפשר...

במאוחדת התורים 
לרופא קצרים יותר!

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה
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כסף קטן

התקציב הגיע לועדת הכספים

לדון  החלה  הכנסת  של  הכספים  ועדת 
ההסדרים  חוק  לסעיפי  בנוגע  השבוע 
מרתון  את   .2019 לשנת  המדינה  ותקציב 
ההצבעות פתחו ביום ראשון שרי הממשלה ונציגי 
בועדה  מקווים  התכנית,  לפי  כאשר  המשרדים, 
לסיים את הכנת החוק בתוך כשבועיים. על מנת 
לפני  עוד  ושלישית  שניה  בקריאה  אותה  לאשר 

תום מושב החורף של הכנסת. 

פטור מהיטל למתקנים סולאריים על גגות

ועדת הפנים של הכנסת אישרה את הצעת 
משרד האוצר להגדיל ולהאריך את הפטור 
על  סולאריים  למתקנים  השבחה  מהיטל 
גגות של בניינים. על פי ההחלטה, יוארך הפטור 
עד סוף שנת 2020 והוא יוגדל ל-7000 מ״ר. בכך, 
מתחדשות  באנרגיות  חשמל  ויותר  יותר  ייוצר 
מייצור  הסביבתי  הזיהום  ניכר  באופן  ויפחת 
שלישית  שנייה  לקריאה  יובא  התיקון  חשמל. 

כחלק מחוק ההסדרים.

גור משנה מסלול

)ג(  אמש  החליטה  גור  של  הדיור  ועדת 
לרכישת  גור  חסידי  את  להפנות  להפסיק 
דירות למגורים בערד, בשל המחסור החמור 
'ביזנעס',  באתר  הדיווח  פי  על  בעיר.  בדירות 
האחרונה  שבשנה  לאחר  התקבלה  ההחלטה 
אוכלו רק 30 יחידות דיור של חברי הקהילה בעיר, 
בעוד רשימת ההמתנה של החסידות מונה כאלף 
שששו  התושבים  אותם  כל  כי  מתברר  אברכים. 
בעבר למקור את הדירות ולעבור לגור בפריפריה, 
בחרו שלא לאפשר יותר את 'השתלטות' החסידות 
ביתם.  לרכישת  גבוה  מחיר  תג  ודורשים  בעיר 
בחסידות שוקלים לשלוח את האברכים להתגורר 
משמעותית,  זולים  הדיור  מחירי  שם  בדימונה, 

בהשוואה לשאר ערי הפריפריה.

מי ימונה לראש רשות המסים הבא?

ועדת האיתור לבחירת מנהל רשות המסים 
הודיעה  והיא  מלאכתה  את  השבוע  סיימה 
על המלצותיה לתפקיד מנהל רשות המסים. שני 
המועדים שנבחרו הם הגב' מירי סביון, המשמשת 
משנה למנהל רשות המסים, שלה ניסיון בתפקידים 
המכהן  יעקב  ערן  ומר  המסים,  ברשות  ניהוליים 
כממונה על השכר במשרד האוצר שכיהן בעברו 
כמשנה למנהל רשות המסים וכן ביצע מגוון רחב 

של תפקידים ברשות. 
משה  האוצר,  שר  ידי  על  ירואיינו  המועמדים 
רשות  מנהל  את  שניהם  מבין  שיבחר  כחלון, 
המסים הבא ויביא את מינויו לאישור הממשלה. 
כי  עיתונות'  ל'קו  מסרו  הרשות  בהנהלת  גורמים 
ההנחה הרווחת במסדרונות הרשות היא שסביון 

תמונה לתפקיד.

רפורמת האדריכלים יוצאת לדרך

אמש  אישרה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
הצעת  את  ושלישית  שנייה  לקריאה  )ג( 
של  הצעירים"  האדריכלים  "רפורמת  חוק 
חה"כ יוסי יונה והוא צפוי לעלות בימים הקרובים 
שנייה  בקריאה  סופי  לאישור  הכנסת  למליאת 

ושלישית.
הלימוד  מוסדות  בוגרי  כלל  ההצעה,  פי  על 
המוכרים על ידי המל"ג יירשמו אוטומטית בפנקס 
האדריכלים,   בשונה מהמצב הקיים היום בחוק 

בו רק בוגרי הטכניון נרשמו באופן אוטומטי.
אשר  התמחות  החוק  הצעת  תאפשר  בנוסף, 
כדי  תוך  התואר  סיום  לפני  וחצי  שנה  תחל 
השתלמויות  לקיום  אפשרות  תינתן  הלימודים. 
)בהתאם  הרשוי  לבחינת  כחלופה  מקצועיות 
זכויות  יישמרו  האדריכלים(.  מועצת  להחלטת 
הסטודנטים להתמחות בתנאים שהיו בתוקף עם 

תחילת תקופת ההתמחות. 

אינטל ישראל תשקיע 
מיליארדים בהרחבת מפעליה

ובכללה אינטל,  דונלד טראמפ, שתיטיב עם חברות הענק,  נשיא ארצות הברית  על אף רפורמת המס של 
שעשויה להעתיק לא מעט מפעילות החברה לארצות הברית, נראה כי עסקת הענק של יצרנית השבבים 

תתבצע דווקא בישראל

פישל רוזנפלד

לא מעט מטבעות קריפטוגרפיים הושקו 
במהלך השנה האחרונה כחלק מבדיחה 
משעשעת. כך למשל, בחיפוש קצרצר בפורומים 
'טראמפ  את  למצוא  תוכלו  בתחום  העוסקים 
קוין' ו'ביט כהן', המטבע הקריפטוגרפי היהודי. 
אך לראשונה מונפק מטבע קריפטוגרפי ישראלי 

כסוג של בדיחה.
מדובר במטבע ה'ביבי-קוין', מטבע קריפטוגרפי 
ראש  של  דמותו  על  המבוסס  חדש  ישראלי 
הממשלה בנימין נתניהו. המטבע החדש מבוסס 
בצורה  המתנהלת  אית'ריום,  פלטפורמת  על 
הטרנזקציות  כל  את  ומציגה  לחלוטין  שקופה 

שאי פעם בוצעו במטבע.
הגדילו  יוסף,  וארז  הדר  אדם  המטבע,  יוצרי 
ה'ביבי-קוין',  מטבע  עם  הרשת  את  לשעשע 
שהעלו  לפוסט  שיגיב  מי  כל  כי  הודיעו  כאשר 
'ביבי-קוין'  מטבעות  ב-500  יזכה  לאתר שלהם 
שלו.  הדיגיטלי  לארנק  היישר   - כסף  אין  חינם 
כתבי שוק ההון שניסו לבחון האם זה נכון הגיבו 
לפוסט המדובר ותוך שעה קלה אכן קיבלו מענה 
וקישור לטרנזקציה, כאשר דקות אחדות לאחר 
מכן התעדכן הארנק הדיגיטלי שלהם במטבעות 
 0 השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  ששוויים,   bibi

דולר ו-0 אית'ריום.
מטבעות  מיליארד  הונפקו  ההנפקה,  במסגרת 
הופקדו  מתוכם  מיליון   500 כאשר  קוין',  'ביבי 
מקובלת  פעולה  המטבע.  יוצרי  של  לארנק 
יוצר המטבע  כאשר  בהנפקת מטבעות חדשים, 
מטבעות.  של  גבוהה  כמות  לעצמו  שומר 
כי  המטבע  יוצרי  אמרו  לתקשורת  בראיונות 
תופעת  "על  מחאתי  באקט  שמדובר  אף  על 
השוחד המגעילה שמסתובבת סביבנו", הסיבה 
הסיבות  "אחת  לחלוטין.  שונה  לכך  האמיתית 
בשביל  היא  המטבע,  את  שיצרנו  המרכזיות 
מטבע,  לבנות  זה  קל  כמה  לאנשים  להראות 
ולהתחיל  קליט,  ושם  פרצוף  עליו  להדביק 
למה  להבין  בלי  משקיעים  אנשים  בו.  לסחור 
וכמה  הטכנולוגיה  מאחורי  עומד  מה  נכנסים, 
באמצעות  כספים  ולגייס  חברה  להקים  זה  קל 

הטכנולוגיה הזאת", אמרו.
עתידה  בדיחה  כלל  שבדרך  אף  על  זאת,  עם 

לדעת  אפשר  אי  בלבד,  בדיחה  בגדר  להישאר 
יזכה  המשעשע  המטבע  דווקא  אחד  יום  אם 
לכותרות  עלה  לאחרונה  רק  אמיתי.  לערך 
 Meme בהשראת  שנוצר   ,Dogecoin-ה
ידוע, והתחיל כמעין בדיחה, שנסחר לפני חודש 
ובמהלך  דולר,  יותר ממיליארד  בשווי שוק של 

חודש דצמבר ערכו זינק ב-400%.

ניסו לכרות ביטקוין ב...
כור גרעיני

הביטקוין כבר הפך מזמן למוצר לא זול בעליל 
מיוחדים  משאבים  דורשת  מטבע  כריית  ועלות 
לכרות  מנת  על  למשל,  כך  מעטה.  לא  ואנרגיה 
משבע  להיפרד  תיאלצו  בישראל  אחד  מטבע 
- וזה עוד לפני שדיברנו על  אלף דולר בקירוב 
שכן  כך.  לצורך  הנדרשים  היקרים  המחשבים 
כריית המטבע דורשת משאבי מערכת כבדים עם 

מעבדים גרפיים מתקדמים ביותר.
ברוסיה,  תקשורת  בכלי  הדיווחים  פי  על 
הפדרלי  הביטחון  שירות  שעבר  בשבוע  עצר 
ק.ג.ב.(  הקודם,  בשמו  יותר  )המוכר  הרוסי 
הגרעיני  במתקן  שעובדים  מדענים  מספר 
ביטקוין  לכרות  ניסו  כי  בחשד  בסארוב,  הסודי 
באמצעות  נוספים  קריפטוגרפיים  ומטבעות 
והמחשב  מאחר  בכור.  הנמצא  מחשב-העל 
ברגע  לרשת,  להיות מחובר  אמור  אינו  המסווג 
לכרות  במטרה  לרשת  המדענים  אותו  שחיברו 
את המטבעות, נשלחה התראה לאבטחת המתקן 

הגרעיני - ואלה מיהרו לעצור את המדענים.
שבמתקן  מחשב-העל  על  פעם  לא  דווח  בעבר 
המתקנים  לאחד  הנחשב  בסארוב,  הגרעיני 
הרוסי,  הביטקוין  שירות  של  ביותר  המסווגים 
מתקדמים  גרעיניים  נפץ  ראשי  לבנות  ותפקידו 
ביותר. על פי הדיווחים, מדובר באחד המחשבים 
המתקדמים בעולם, שמציע ביצועים של 1 פטה-

כך  בשנייה.  ביצועים  מיליארד   1,000 או  פלופ 
כי פצצת האטום הראשונה  דווח בעבר  למשל, 
החשאי  במתקן  יוצרה  המועצות  ברית  של 
בדיווחים  גם  נקשר  המתקן  של  שמו  בסארוב. 

על הפולוניום-210, החומר הרדיואקטיבי, שבו 
להרעיל  כדי  רוסיים,  סוכנים  לכאורה  נעזרו 
הרוסי  הסוכן  ליטוויננקו,  אלכסנדר  את  למוות 
שערק למערב. כאשר על פי הדיווחים הוא יוצר 

באתר המדובר.
בשנת 2014 נעצר עובד סוכנות המדע הפדרלית 
שהשתיל  לאחר   ,NSF-ה הברית,  בארצות 
הסוכנות,  של  מחשבי-על  בשני  כרייה  תוכנת 
ששווים 150 אלף דולר, על מנת לכרות ביטקוין. 
אז הספיק העובד לכרות ביטקוין בשווי 8,000 
אז  נסחר  המטבע  ושווי  מאחר  בלבד,  דולר 
באותה  נעצר  אחר,  במקרה  יחסית.  זול  במחיר 
שהשתמש  לאחר  בהרווארד  סטודנט  שנה 
האוניברסיטה  של  העל  מחשב   ,Odessy-ב
על 14 אלף ליבות המחשוב שלו – כדי לכרות 

.Dodgecoin

הביטקוין מזנק שוב

לאחר שפתח את 2018 בירידות חדות במיוחד, 
ורק לפני פחות משבועיים נסחר בשווי שוק של 
השבוע  חוזר  למטבע,  דולר   $  6,000 מ-  פחות 
לקו  ביטקוין,  הפופולארי,  הווירטואלי  המטבע 
הזינוק, ומציג שווי שוק של למעלה מ- 10,000 

דולר.
החד  הזינוק  מרקטווץ',  באתר  הדיווח  פי  על 
בא  השנה  מתחילת  המטבע  שרשם  ביותר 
אנונימי  משקיע  של  מסתורית  רכישה  בעקבות 
מטבעות  האחרון  בשבוע  שרכש  מסתורי, 
מיליון   400 מ-  פחות  לא  של  בשווי  ביטקוין 

דולר.
רוב  עיתונות',  ב'קו  בהרחבה  שסוקר  כפי 
המטבעות הווירטואליים רשמו לאחרונה ירידה 
וגופים  רבות  שמדינות  לאחר  בשווים,  חדה 
הידוק  על  הודיעו  בעולם  מובילים  פיננסיים 
המשקיע  הצליח  זאת,  עם  בתחום.  הרגולציה 
האנונימי לשנות את תמונת המצב. זאת, לאחר 
את  בפברואר   9-12 התאריכים  בין  שביצע 
את  הגדיל  במסגרתה  המדוברת,  הענק  השקעת 
מספר מטבעות הביטקוין שברשותו מ-55 אלף 

ליותר מ-96 אלף.

פישל רוזנפלד

בכנס  כחלון  משה  האוצר  שר  שעבר  בשבוע  שנשא  בדברים 
מיליארדי  הקרוב  בזמן  תשקיע  "אינטל  כי  אמר  הוא  בחיפה, 
שנה  במשך  עליה  שעבדנו  החלטה  "זו  לדבריו,  בישראל".  דולרים 
העולמי  אינטל  נשיאת  סגנית  עם  נפגשתי  לקראתה.  דרוכים  והיינו  וחצי 
כשהתחילו הדיונים ואני שמח שההחלטה התקבלה להשקיע בישראל. זה 
מחמיא לכלכלת ישראל ומשדר לעולם מסר חיובי לגבי השקעות בארץ 
כשאינטל העולמית משקיעה מיליארדי דולרים ויוצרת כאן מאות מקומות 
פניות  אך  הזאת".  מההשקעה  תיהנה  ישראל  מדינת  איכותיים.  עבודה 
כתבים כלכליים לדוברי החברה לא נענו בחיוב והיו מי שטענו בתקשורת 

הכלכלית כי מדובר בעוד חלום שנראה כי לא יתגשם.
אלא שכעת, נראה כי כחלון דווקא צדק בדבריו. "ראשי אינטל ישראל כבר 
צפויים  והם  הנושא,  על  אתו  ושוחחו  האוצר  שר  עם  רביעי  ביום  נפגשו 
להיפגש במהלך השבוע הקרוב גם עם שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן", 

אמר בסוף השבוע האחרון גורם ממשלתי.

גורמים בענף מעריכים כי ההשקעה המדוברת, בהיקף של 4-5 מיליארדי 
גת  בקרית  המעבדים  ייצור  מפעל  בשדרוג  הנראה  ככל  תתמקד  שקלים, 
לדור הבא של שבעה ננומטר. המפעל, שבמים אלה משודרג בהשקעה של 
ננומטר, עובר שדרוג בכל  שישה מיליארד דולר, לטכנולוגיה של עשרה 
3-5 שנים. עם זאת, לא מן הנמנע כי ההשקעה החדשה תתמקד בפיתוח 

הרכב האוטונומי, באמצעות רכישת מובילאיי בירושלים בשנה שעברה.
אינטל ישראל נחשבת למעסיקה הגדולה ביותר בישראל בענף ההיי-טק 
והיא מעסיקה לא פחות מעשרת אלפים עובדים. השקעותיה בישראל מאז 
ייחודית  נהנית מסל הטבות  והיא  דולר  מיליארד  בכ-35  נאמדים  הוקמה 
מיוחד  מס  והטבות  מענקים  תכנית  במסגרת  הממשלה,  לה  שמעניקה 
הנראה  ככל  גם  זו  האסטרטגי.  המסלול  המכונה  אינטל,  עבור  שנתפרה 
שרי  עם  החברה  ראשי  נפגשים  הענק  השקעת  שלקראת  לכך  הסיבה 
האוצר והכלכלה, שככל הנראה ישפרו עוד יותר את תנאי ענקית השבבים 
בישראל, בשביל לשכנעם להתרחב בישראל, חרף הטבות הענק שמציע 

להם טראמפ בארצות הברית.

מטבע וירטואלי לשוחד: הכירו את הביבי-קוין
הושק מטבע קריפטוגרפי ישראלי המבוסס על דמותו של ראש הממשלה נתניהו ומחולק חינם לכל דורש • 
במקביל, השירות החשאי הרוסי עצר מדענים שניסו לכרות ביטקוין במחשב בכור גרעיני • בינתיים, רוכש 

מסתורי השקיע 400 מיליון דולר וגרם לערכו של הביטקוין לטפס שוב

ו' אדר תשע"ח 20/2/18
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ענק  חברות  לקראת  ללכת  בכוונתו  כי  הבהיר  הממשלה  ראש 
כדי  טראמפ  שנוקט  לצעדים  נגד  כמשקל  בישראל,  שישקיעו 

למשוך את החברות לארה"ב

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס חודשיים להכרזת טראמפ: 

נתניהו פותח חזית 

פישל רוזנפלד

לפני  טראמפ  הכריז  עליה  המס  סוד שרפורמת  זה  אין 
הזרים,  והתאגידים  החברות  עם  מיטיבה  חודשיים 
חלק  לפחות  העברת  את  בחיוב  שוקלים  מהם  שרבים 
מפעילותם לכלכלה החזקה בעולם. לרפורמה החדשה, אותה 
קשות  השלכות  עיתונות',  ב'קו  כאן  בהרחבה  אותה  סיקרנו 

במידה  הישראלית,  הכלכלה  על  גם 
פעילותם  את  יעתיקו  ענק  וחברות 
המשבר  למעשה,  הברית.  לארצות 
ב'טבע' הוא ההוכחה לכך, כאשר חלק 
ניכר מפעילות החברה מתרחשת כיום 
שאפילו  כך  כדי  עד  הברית,  בארצות 
של  ערך  לניירות  הרשות   ,SECה־
ארה"ב, הודיעה לפני כחודש וחצי כי 
מקומית  כחברה  טבע  מוכרת  מעתה 

ולא כחברה זרה. 
ראש  כי  נראה  אחרי,  חודשיים 
הממשלה נתניהו, החליט לפתוח חזית 
עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. 
במהלך מפגש עם יו"רים ומנכ"לים של 
חברות כלכליות גדולות, וביניהם: יו"ר 
לגארד,  כריסטין  הבינ"ל  המטבע  קרן 
דויטשה טלקום, ריית'און, מיקרוסקופ, 
נתניהו  שקיים   ,BMW, AGCO
הוא  לביטחון,  מינכן  ועידת  במסגרת 

התייחס למיסוי בישראל, וציין כי הוא מחויב להעניק הטבות 
לקרקע.  המס  את  נוריד  נצטרך  "אם  זרים.  למשקיעים  מס 

עושים את מה שאני אומר", אמר נתניהו.
"עלינו להיות מאוד תחרותיים, לא רק בשיעורי מס נומינליים 
הממשיים  בשיעורים  גם  אלא  פרטיים,  ואנשים  לתאגידים 
שמשקיעים זרים נכנסים", אמר נתניהו, והוסיף: "אנחנו רוצים 
להיות נמוכים כמו כל האחרים, וזה די נמוך, כ-6 אחוזים. אבל 

אם נצטרך, נוריד את זה לקרקע. ואנחנו עושים את מה שאני 
אומר".

בה,  מובילה  שישראל  לחדשנות,  והתייחס  הוסיף  נתניהו 
מגיעה  החדשנות  שמחדשים.  לאלה  שייך  "העתיד  כי  ואמר 
הדבר  וקישוריות.  מלאכותית  בינה  עתק,  נתוני  של  מהמפגש 
רבה.  במהירות  בעתיד  אוחזים  ואנו  חדשות,  תעשיות  מייצר 
בישראל למעלה מ-300 מרכזי מחקר  ישנם  תנאי אחד,  ישנו 
חלקם  לאומיים,  רב  ופיתוח 
מיוצגים באולם זה, אם אתם לא 
חושב  באמת  אני  שם,  נמצאים 
שלנו  המשותף  האינטרס  שזה 

שתהיו שם".
נתניהו  התייחס  דבריו  בהמשך 
ישראל  של  הכלכליים  לנתונים 
בתחום.  הישגיו  את  ומנה 
הוא  ממשלה  כראש  "תפקידי 
ולעשות  להגיע  עליכם  להקל 
עסקים. אימצנו, בייחוד במהלך 
האחרונות  השנים  עשרים 
שר  שהייתי  בתקופה  ובייחוד 
כדי  גדולות  רפורמות  אוצר, 
לידידותית  ישראל  את  להפוך 
לכלכלה  אותה  להפוך  לעסקים, 
פחות בירוקרטית. התמ"ג לנפש 
והוא  יודעים,  שאתם  כפי  עלה, 
ומהר  משמעותי  די  באופן  עלה 
המדינות.  ברוב  מאשר  יותר 
בתוך כמה שנים אנו מצפים לעבור את יפן, לא נראה לי שזה 
משמעותי  גידול  לנו  יש  שנים.  ארבע  או  משלוש  יותר  ייקח 
המספר  אופטימיות.  מייצר  שזה  חושב  ואני  באוכלוסייה 
מכ-100%  ירד  הוא  לתמ"ג.  ביחס  החוב  הוא  ביותר  החשוב 
לרדת  ממשיך  והוא  כעת.  לכ-60%  האלפיים  שנות  מתחילת 
כל הזמן. וכפי שאתם יודעים, זאת תנועת מספריים בהשוואה 

."OECD-למה שקרה ברוב מדינות ה

נטו חוסר אחריות
מר רחפני מחפש להרוויח כסף, והוא מסתכל 
לפעול  ומנסה  המיליונרים  עושים  מה  לראות 
כמותם. הרי למה להמציא את הגלגל, אם אפשר 
שם  רחפני  בו?  נוסעים  שכבר  מאחרים  ללמוד 
אבזור  עם  מפואר,  רכב  יש  שלמיליונרים  לב 
מפנק וצריכת דלק זללנית. מזה מר רחפני הגיע 
להוציא  צריך  מיליונר  להיות  כדי   – למסקנה 
אכן  ורחפני  יקר.  רכב  ולרכוש  כסף  מאד  הרבה 
נהיה מיליונר, במינוס, ולוקח כל חודש הלוואות 
בריבית  ההלוואות  את  להחזיר  כדי  בריבית 
דריבית של החודש הקודם. אבל את הרכב הוא 
למימוש  הבסיס  הרי  זה  אופן,  בשום  מוכר  לא 

החלום שלו להיות מיליונר. 
שבה  הקשה  המציאות  את  פגש  חלמני  מר 
אותך  הופכת  לא  מיליונר  כמו  כספים  הוצאת 
למיליונר )טוב, מינוס לא נחשב(, אך הוא עדיין 
עמוק,  בור  לעצמו  חופר  הוא  ללמוד.  מסרב 
בריבית דריבית שיום אחד יתפוצץ. או שיורשיו 
הטעויות  את  למממן  כדי  דירות  למכור  יצטרכו 

של אביהם. נטו טעות, ונטו חוסר אחריות. 
נעשית  ישראל  מדינת  של  הכלכלית  בהנהגה 

אותה הטעות בדיוק, וזה בא לידי ביטוי בתקציב 
"זה  הכספים.  בוועדת  השבוע  שהוצג   2019
הכספים  וועדת  יו"ר  אמר  גזירות",  ללא  תקציב 
משה גפני, ואמירתו מלווה את הנפילה של כולנו 
לבור עמוק שכולנו נצטרך לשלם מחיר כבד כדי 
גרעוני,  תקציב  הוא   2019 תקציב  ממנו.  לצאת 
תקציב שהוצאותיו גדולות מהכנסותיו. נטו חוסר 

אחריות.  
גירעון  סוף,  ללא  כספים  ללוות  אפשרות  אין 
וככל  להחזיר,  צריך  הלוואות  פתרון.  איננו 

שנקדים כך הריבית תהיה נמוכה יותר. 
הוצאת כספים לא הופכת אותנו למיליונרים, 
יותר  והוצאת  רחפני,  מר  של  הלקח  כמו  ממש 
החינוך  את  הופכת  לא  החינוך  מערכת  על  כסף 
החינוך  תקציב  האחרון  בעשור  יותר.  לטוב 
כסף.  שניים  פי   – כן  הכפיל,  עצמו,  את  הכפיל 
יסתכם  החינוך  מערכת  תקציב   ,2019 בתקציב 
בכ-59 מיליארד שקלים. עלייה של 2.5 מיליארד 
תקציב   ,2008 בשנת  הקודמת.  מהשנה  שקל 
הבן שואל,  וכאן  מיליארד.   28 על  החינוך עמד 
היום  טובה  הציבורית  החינוך  מערכת  במה 

הישגי  האם  עשור?  לפני  שהייתה  ממה  יותר 
באחוזים  רק  עלו  הם  לא.  הוכפלו?  התלמידים 
של  בתחתיות  מככבת  ישראל  ועדיין  ספורים, 
מבחני ההשוואה הבינלאומיים. אז איפה הכסף? 
ביטוי  לידי  בא  ולא  במנגנון,  נבלע  הכסף 
המורים  התנפחה,  החינוך  מערכת  בתוצאה. 
כולנו  עלובה.  נשארה  והתוצאה  יותר,  מקבלים 
לומדים את הלקח של מר רחפני, הוצאת כספים 
גדולה לא הופכת אותנו למיליונרים, ולא מביאה 

לתוצאות. 
 – החינוך  מערכת  את  לשנות  שיכול  מה 
לכל  נכונים  והדברים  כדוגמה  אותה  נוטל  ואני 
את  לשנות  פנימי.  מבני  שינוי  זה   – המערכות 
טובים  שמורים  כך  המורים,  של  התגמול  צורת 
יותר, ומורים גרועים יפלטו מהמערכת.  ירוויחו 
כיום, במגזר הציבורי משתכרים לפי וותק, ובלי 
שום קשר לאיכות העבודה. ולכן, מערכת החינוך 

מלאה במורים גרועים, ששכרם רק עולה. 
למינוס,  אותנו  מכניסה  כספים  הוצאת  אבל 
ובנינו  אנו  לשלם.  צריכים  שכולנו  להלוואות 
היום  שנוטל  ההלוואות  להחזר  משועבדים 

כחלון, נטו חוסר אחריות, נטו השלכת התוצאות 
על הדורות הבאים. 

הגירעונות  מחיר  את  משלמים  אנו  היום 
מתקציב  שליש  קודמות,  בשנים  המדינה  של 
המדינה משועבד להחזרי חובות. עלות הריבית 
תקציב של  מיליארד, שזה  לכ-35  מגיעה  לבדה 
הבריאות.  משרד  כמו  בינוני  ממשלתי  משרד 
יכולים להיות היום אילו  היינו  רק דמיינו איפה 
היינו מקדימים לשלם את החובות האלה. אפשר 
היה להוריד מיסים, וכך להביא לפריחה כלכלית 
צורך  )ובלי  העבודה  ובשכר  בתעסוקה  ולעליה 
יש  כאשר  בחוק.  המינימום  שכר  את  להעלות 

ביקוש לעובדים, אזי שכרם עולה ממילא(. 
מלאה,  יחסית  הקופה  להתעשת,  הזמן  זה 
המשק בתעסוקה מלאה, זה הזמן שאפשר לנהוג 
את  לצמצם  וכך  חגורה,  להדק  קצת  באחריות, 
הכלכלה,  את  שיצמיח  צמצום  המדינה.  תקציב 
ליהנות  הבאים  לדורות  וגם  לנו  גם  ויאפשר 
מרווחה טובה יותר. זה מה שאנחנו צריכים, נטו 

ראש ישר. נטו אחריות. 

דוד רוזנטל

שאלה: קראתי כאן במדור על כך שיש שינויים מסוימים שניתן 
לעשות ברכוש המשותף בבית משותף ולגביהם לא צריכים לבקש 
האם  המשותף.  הבית  נציגות  או  הדירות  בעלי  יתר  הסכמת  את 
הרחבת שביל הגישה בבניין המשותף כך שיתאים לכיסא הגלגלים 

של בני נכלל גם הוא ברשימה?
תשובה: בהתאם לחוק, קיימים שינויים שלא דורשים את הסכמת 
 60% של  הסכמה  הדורשים  כאלו  ישנם  כלל,  הדירות  בעלי  יתר 
הדירות,  בעלי  רוב  כאלו שדורשים הסכמת  וישנם  הדירות  מבעלי 
או  לאחד  להסכים  צריכים  הדירות  מעלי  ממחצית  למעלה  כלומר 

יותר מהשינויים הבאים: 
מבנה  שינוי  תוך  הבית,  לחצר  כניסה  שער  או  פתח  התאמת   .1
השער,  מנעול  הסרת  כגון  מידותיו,  או  צורתו  השער,  או  הפתח 

ביטול שער, הרחבת פתח והתקנת שער.
2. התאמת דלת כניסה או פתח כניסה לבית המשותף, תוך שינוי 
מנעול  הסרת  כגון  מידותיהם,  או  צורתם  הפתח,  או  הדלת  מבנה 

הדלת, ביטול דלת או הרחבת פתח והתקנת דלת.
3.פתיחת פתח כניסה או שער נוסף לחצר הבית המשותף או לבית 

עצמו.
4.הרחבת שביל גישה קיים.

5.שינוי תוואי של שביל גישה קיים, לרבות סלילת שביל חדש.
סידורי  התקנת  או  הגנה,  וגדר  גדר,  ובניית  גדרות,  6.הריסת 
בטיחות בשביל גישה קיים, לשם מניעת פגיעה מכלי רכב או מציוד, 

נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.
אלקטרוני,  מכני,  חשמלי,  או  ידני  הרמה  אמצעי  7.התקנת 
למעט  אך  ומעליון,  כבש  לרבות  מפלסים,  בין  אחר,  או  הידרולי 
כי  אישר,  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  שמהנדס  ובלבד  מעלית, 
אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש 

ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
8.החלפת ריצוף.

9.ביטול מדרגות קיימות, ביצוע שינוי במדרגות ובניית מדרגות 
כניסה לבית המשותף.



ישראל  שמשטרת  כך  על  התקשורת  באמצעי  קוראים  שאלה: 
בגין  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  את  לדין  להעמיד  המליצה 

עבירות שוחד, מה המשמעות של המלצות המשטרה?
תשובה: לפי שיטת המשטר בישראל המשטרה כלל לא אמורה 
להעביר המלצות לגבי חקירותיה ולשם כך קיימת הרשות התובעת, 
הידועה בשם הפרקליטות. בהתאם להכרעת בג"צ מהעת האחרונה 
עולה שהמשטרה כלל לא מפרסמת המלצות אלא רק מסכמת את 
חקירותיה, כך שבפועל אין שום משקל משפטי להמלצות המשטרה, 

אלא רק להחלטות הפרקליטות. 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל





ו' אדר תשע"ח 821/2/18

פישל רוזנפלד

השטח  לפני  מתחת  ממש  של  דרמה  התחוללה  שני  ביום 
הטלוויזיה  ערוצי  לאסדרת  בחוק  הוא  המדובר  בכנסת. 
ספציפיים,  ותכנים  קהלים  עבור  )לשידורים  הייעודיים 
 - והידברות(  ערבי  מגזר  רוסי,  מגזר  מוזיקה,  מסורת,  כדוגמת 
שזכה לכינוי 'חוק ערוץ 20'. החוק החדש כולל שינויים נרחבים, 
כאשר בראש סעיפי החוק ניתן למצוא את הסעיפים המאפשרים 
לערוצים לשדר תכני חדשות וכמעט הכפלה בזמן המותר לשידורי 

פרסומות.
לא פעם נקנסו ערוץ הידברות וערוץ 20 על ידי מועצת הכבלים 
והלוויין בקנסות על סך מאות אלפי שקלים לאחר שהפרו את תנאי 

השידור. אם בשידור תכני חדשות ואם בשידורי פרסומות.
של  שופרו  שהוא  'הידברות',  ערוץ  בעבר  נקנס  למשל,  כך 
תנועת החזרה בתשובה מיסודו של מרן האדמו"ר מבעלזא, לאחר 
ששידר, לטענת מועצת הכבלים והלוויין, פרסומות מעבר למותר. 
אלא שמה שהגדירו במועצת הכבלים והלוויין כ"פרסומת" היה 
התשובה  ארגון  של  שבוע  סוף  לסמינר  הזמנה  מאשר  פחות  לא 

'ערכים'. את התופעות מהסוג הזה בא החוק לתקן.
לשדר  היה  יכול  לא  כן  ועל  מסורת  ערוץ  המוגדר   ,20 ערוץ 
עד  הרגולטרים,  ידי  על  ושוב  שוב  נקנס  חדשות,  מהדורות 
שלאחרונה הודיע על השחרת המסך וסגירת הערוץ בשל אילוצים 
כלכליים. הפוליטיקאים מימין חששו מסגירתו של "הערוץ הימני 
היחיד" ו'נזכרו' שלפני קרוב לשנתיים הגישה חה"כ שרן השכל 

מהליכוד הצעות חוק בנושא. 
לקידום  מהקואליציה  הכנסת  וחברי  השרים  גויסו  מהר  חיש 
החוק, שתוך כדי שונה כמעט כולו, לצד הפצרות להנהלת הערוץ 

כי לא יסגרו אותו והישועה תבוא בקרוב.
בד בבד, דאג חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס לשלב בחוק 
גם  הצטרף  אליו  'הידברות',  היהדות  לערוץ  הנוגעים  סעיפים 
שהוועדה  אייכלר,  ישראל  חה"כ  הציבור,  לפניות  הועדה  יו"ר 

שבראשותו דנה בנושא לא פעם. 
אם לדייק, המידע אודות הסעיפים הנוגעים ל'הידברות' בחוק 
החדש כבר הגיע לידי 'קו עיתונות' לפני קרוב לחודש, אך שיחת 
טלפון בהולה מנעה את הפרסום. על הקו היה בכיר בלשכת שר 
התקשורת, איוב קרא, שהתחנן על נפשו וביקש שלא לפרסם את 

הכתבה. "זה יכול לסכן את העברת הסעיף", הזהיר.
התברר, כי הסעיפים לא ממש זכו לאהדה בקרב חברי הכנסת 
וחברי מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה, והם הוכנסו בין 
זה  יגלו את  ואם  השורות. "זה סעיף שדחפנו בין השורות בחוק 
הסעיף",  אישור  את  להכשיל  שעלולים  למאבקים  להיגרר  נאלץ 

אמר.

מאחורי הקלעים

כך או כך, הועדה המיוחדת שהוקמה בנושא, בראשותו של חבר 
הכנסת יואב קיש מהליכוד, סיימה בשבוע האחרון את הדיונים על 
החוק, והחל מסוף השבוע האחרון ישבה היועצת המשפטית של 
משרד התקשורת לעבודה מסביב לשעון על כתיבת הנוסח הסופי 

של החוק.
וחוק  הכנסת  של  הקיץ  פגרת  לקראת  הצפוף  הלו"ז  בשל 
ההסדרים שצפוי אף הוא להעמיס על לו"ז הכנסת, הבינו במשרד 
התקשורת כי הדד-ליין לאישור החוק הוא או ביום שני השבוע - 

או בעתיד הרחוק, אם בכלל.
למעשה, בזמן שכמעט הסתיים סדר היום של המליאה, הצעת 
הנחת  את  מחייב  והחוק  ומאחר  מוכנה.  הייתה  לא  עדיין  החוק 
החשש  גבר  ההצבעה,  טרם  עוד  המליאה,  מזכירות  בידי  החוק 

בלשכת השר קרא כי הם מפסידים את המומנטום.
חיש מהר נשלפו החרבות הפוליטיות וכל המוחות הקדחתניות 
שר  לסגן  כי  שגילה  בלשכה  גורם  המשימה.  לביצוע  הוקפצו 
חוק  הצעת  בלשכה,  הזה  בזמן  נכח  שלא  פרוש,  מאיר  החינוך 
בבשורה  קרא  השר  את  שיתף  המיוחד,  החינוך  לילדי  הנוגעת 
'להתנדב' למלא את מקומו של פרוש  המרעישה והאחרון מיהר 
ולהציג את החוק המדובר. תוך שהוא מושך את זמן הצגת החוק 
עשר  חמישה  השעה  באותה  הוקפצו  בנוסף,  שעה.  כחצי  למשך 
ח"כים מהקואליציה לשאת דברים על דוכן המליאה - עד שסוף 
שולחן  על  הונחה  והיא  מוכנה  הייתה  הסופית  החוק  הצעת  סוף 
בקריאה  להצבעה  עלתה  אף  היא  כשלאחריה  הכנסת,  מזכירות 

שניה ושלישית ואושרה בשעה טובה ומוצלחת.

הקרב על הקרדיט

לא עברו דקות ספורות מאישור החוק המתוקן וחיש מהר צצו 
את  למיניהם  ח"כים  ביקשו  בהן  לעיתונות,  יח"צ  הודעות  להם 
הקרדיט על החוק. זאת, בעוד בלשכת השר קרא עדיין היו עסוקים 

בחוק עצמו.
הנוגע  הסעיף  על  הודעה  שפרסם  אייכלר  בחה"כ  התחיל  זה 
לערוץ הידברות ובה נכתב כי "לאחר מאבק כחלק ממהלך אישור 
הזעירים,  והערוצים   20 ערוץ  את  להסדיר  השניה  הרשות  חוק 
יוכל לשדר  ומהיום  גם ערוץ הידברות לרשימת הערוצים  הוכנס 
עד  בהם  שנתקל  בירוקרטיה  ובעיות  קנסות  בלי  יהדות  ולהפיץ 

עתה".
היסטורי  יום  "זהו  כי  שאמר  קיש  יואב  הכנסת  לחבר  המשיך 
כיוון שבפעם הראשונה מזה עשרות שנים, כנסת ישראל בתמיכת 
ממשלת ישראל מעבירה חוק שפותח את שוק התקשורת, מוריד 
רגולציה בצורה משמעותית ובעיקר נותן קצת יותר חופש ומגוון 
תקשורתי לעם ישראל". וכמובן שיוזמת החוק, חה"כ שרן השכל, 

לא פסחה על גזירת הקופון הפוליטי. 
אלא שמבדיקה שערכנו עולה, כי הקרדיט העיקר שייך לשר קרא 
ולחה"כ לקיש, שכן לשכתו פעלה בצמוד ללשכת שר התקשורת, 
במשך שבועות ארוכים, עד לאישור החוק. למעשה, מבדיקת 'קו 
עיתונות' עולה כי קיש נפגש מדי יום שני עם שר התקשורת איוב 

קרא למשך שעות ארוכות על מנת לדון בסעיפי החוק וקידומם.
בסופו של דבר יצאה ההודעה מטעמו של השר קרא, שבירך על 
אישור החוק ואמר כי "הסדרנו את מעמד כל הערוצים הייעודיים 
שהבטחתי,  כפי  ייסגר  לא   20 ערוץ  ולגיוון.  לאיכות  והוספנו 
השוק  את  היום  פתחנו  חדשות.  לשדר  סוף  סוף  יוכל  ובנוסף 
לתחרות אמיתית והוגנת, ואנחנו אף מאפשרים כניסת משקיעים 

חדשים לשוק, כולל זרים - כדי למנוע את גסיסתו".

"עיתונים חרדים מסיתים נגד הגיוס"

החוק  סעיפי  אישור  במהלך  כי  נודע  עיתונות'  של'קו  אלא 
בוועדה הייעודית שהוקמה עבורה, הוצע להוסיף סעיף המאפשר 
לממשלה לסגור ערוצים בבעלות זרה המשדרים תכנים המעודדים 
השר  של  מוחלטת  להתנגדות  זכתה  הזאת  שההצעה  אלא  טרור. 

כחלון.
'כולנו'  סיעת  נציג  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  זאת,  עם 
בוועדה, חה"כ רועי פולקמן, כי לא רק הם אלה שהתנגדו, אלא 
מפלגת  נציגי  בהובלת  הזה,  לסעיף  התנגדו  הועדה  חברי  "כל 
הליכוד". לדבריו, "מחר אתה תשדר ברדיו. תקום ממשלה שתטען 
שאתה משדר הסתה, או קריאה להשתמטות מהצבא, ותסגור לך 

את הרדיו".
פולקמן הוסיף ואמר כי "ברגע שאתה נותן לפוליטיקאי להחליט 
עולם  של  הביטוי  חופש  כל  את  מסכן  אתה  לא  ומה  מסית  מה 
העיתונות במדינה דמוקרטית. אני מכיר עיתונים חרדים שמסיתים 
נגד שרות בצבא. אני כמובן מתנגד לזה ומגנה את זה. אבל האם 
מחר בבוקר אני אקום כמדינת ישראל ואסגור אותם? אני אשתיק 
"יש  לדבריו,  אותם?"  לסגור  כדי  שוטרים  אשלח  אני  אותם? 
סנקציות עד לסגירה כשהערוץ מסית וזהו תפקידו של הרגולטור. 
אחרת, יוכלו מחר הפוליטיקאים לסגור כל ערוץ תקשורת בישראל 

ולחסל את חופש הביטוי".

הילה פלח

המים  תאגיד  שמנהל  הטכנולוגי  המערך 
זכה  ברק',  'מי  ברק  בני  של  העירוני 
ברשויות  המנהלים  מבכירי  רבים  לתשבחות 
ברק'  'מי  של  לעשייה  שנחשפו  המקומיות 
במהלך כנס SMART CITY לערים חכמות 

שנערך בימים האחרונים בראשון לציון.
קונפורטס,  יהודה  המגזין  עורך  שהנחה  בפאנל 
את  צלניק,  דוד  ברק'  'מי  תאגיד  מנכ"ל  הציג 
הדמוגרפי,  בהיבט  ברק  בני  העיר  של  ייחודה 
מתן  המחייבים  ועוד  צפיפות  הלכתית,  הנהגה 
פתרונות בתחום התשתית, ובדגש מיוחד נושא 

בשבתות  ואיכותית  רציפה  המים  אספקת  על 
כדי  המתקדמת  הטכנולוגיה  וגיוס  ישראל  וחגי 

לתת מענה לסוגיא מורכבת יחידנית בישראל. 
תאגיד המים 'מי ברק' נחשב לפורץ דרך ומוביל 
בתחומו והוא זכה לקבל 'תו פלטינה' של מכון 
במגזר  ומצוינות  לאיכות  לאומי  ופרס  התקנים 
התאגיד  מנכ"ל  סיפר  בפאנל  בדבריו  הציבורי. 
בני ברק, הבאים  הייחודיים של  על המאפיינים 
בין היתר לידי ביטוי בצריכת מים לנפש נמוכה 
האתגר  על  ומאידך  מחד,   הארצי  מהממוצע 
מתגוררים  בה  בעיר  בצריכה  לעמוד  המקצועי 

למעלה מ-200,000 תושבים כ"י. 
צלניק  סיפר  וחגים  בשבתות  המים  אספקת  על 

לחלוטין  מנותקת  העיר  השבת  כניסת  עם  כי 
מאספקת המים של חברת 'מקורות' וכל תהליך 
כאשר  גם מחברת חשמל  מנותק  המים  אספקת 
מתבצעת  המקומיות  מהבארות  השאיבה 
גם  עצמאית  שהעיר  כך  גנרטורים  באמצעות 
כל  במשך  המים  למקורות  אנרגיה  באספקת 

השבת.
אתגר נוסף העומד לפתחו של תאגיד המים הוא 
וערבי  שישי  בימי  לשיא  המגיעה  מים  צריכת 
חג לפרק זמן קצר ביותר לצורך ההכנות לשבת 
וחג, ולפיכך לתאגיד יש צורך לווסת את אספקת 
פועלים  הנאמר  כל  לצורך  בהתאם.,  המים 
המערכות הטכנולוגיות המתקדמות של בני ברק 

במתן מענה מיידי, ללא מגע יד אדם וללא חשש 
חילול שבת.

מנכ"ל  ובהם   – הבכירים  שיבחו  הפנאל  בסיום 
גיאוקרטוגרפיה פרופ' אבי דגני ומנכ"לי חברות 
מחשוב נוספים – את התאגיד וציינו כי החדשנות 
הטכנולוגית שלו היא מיוחדת וראויה לכל שבח. 
חלק מהבכירים אף ביקשו  לערוך ביקור מקיף 
ב'מי ברק', כדי להיחשף לפעילות הענפה. בתום 
הפנל המיוחד ציין מנכ"ל התאגיד, דוד צלניק, 
כי "העיר הינה מיוחדת ויחידנית בארץ ובעולם 
וב"ה  מורכבים  מקצועיים  אתגרים  ומציבאה 
באמונה  הציבור  לשרות  זכינו  וב"ה  ברק'  ל'מי 

ובאהבה ולקדש שם שמים ".

במסגרת 'חוק ערוץ 20' שאושר השבוע, הוסדרו גם מגבלות שהקשו על תפעולו של ערוץ הקירוב שזוכה לרייטינג נאה • הקרב 
על הקרדיט: השר קרא, וחברי הכנסת אייכלר, קיש והשכל מיהרו לקחת קרדיט • וגם: הסעיפים שהכניס מלכיאלי והסירוב 
של 'כולנו' להצעה שתאפשר סגירת ערוצים בבעלות זרה • פולקמן ל'קו עיתונות': "אני מכיר עיתונים חרדים שמסיתים נגד 

שרות בצבא. האם מחר בבוקר אני אקום ואסגור אותם?"

הישג חרדי: ערוץ 'הידברות' הוסדר בחקיקה

המערך הטכנולוגי של 'מי ברק' 
זכה לתשבחות 

מנכ"ל התאגיד דוד צלניק שהציג בכנס ערים חכמות את האתגרים ש'מי ברק' עומד בהם בהצלחה: "הנוכחים 
הופתעו מנתוני העיר ומיכולות התאגיד וזכינו לקידוש השם'"
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אוטובוס החסד יצא לדרך בימים ראשון שני 25-26/2/18 י'-יא' אדר בין השעות 16:00-20:00
16:30 - רח' שלמה המלך, ארמונות חן | 18:00 - רמת אלחנן )רח' זוננפלד( | 19:00 מרום שיר )רח' לנדא(

חוגגים עשור ל'אוטובוס החסד'
תרמו מוצרי מזון או משלוחי מנות לנזקקים

הצטרפו לתחרות המשלוח עם הברכה היצירתית ביותר

ואולי תזכו ב:
גיטרה קלאסית

מערכת קריוקי משוכללת



 בית המדרש בעלזא. צילום: גוגל מפות

ו' אדר תשע"ח 1021/2/18

הילה פלח

בשורה מרעננת בשוק האופנה לגברים 
אלה  בימים  מגיעה  החרדי  בציבור 
מהרשת הותיקה 'קרל', עם השקת הקולקציה 
ברק  בבני  הרשת  בסניפי  והייחודית  החדשה 
פריטים  של  רחב  מגוון  הכוללת  וירושלים, 

מעוצבים, וכמו כן מיתוג חדש ומעודכן.
עיצבו  אותה  החדשה  הקולקציה  במסגרת 
לסניפי  אלה  בימים  הגיעו  המעצבים,  טובי 
הרשת, מגוון חליפות הנתפרות במעשה אומן 
בעיצובים  ועמידים,  איכותיים  גלם  מחומרי 
אמן,  ידי  מעשה  משי  עניבות  מיוחדים, 
איטליה,  העיצוב  מארץ  ישירות  המגיעות 
ניתן  אותם  וייחודיות  מרהיבות  בדוגמאות 

חגורות  'קרל',  בסניפי  רק  להשיג 
המיוצרות  חדשניים  בעיצובים 
באיכות ללא תחרות, ועוד מגוון של 
חפתים מרהיבים, פושטים בעיצובים 
מיוחדים וסיכות ייחודיות בעיצובים 

חדשניים.  
בנוסף משיקים ברשת 'קרל' מיתוג 
הפועלת  ותיקה  לרשת  כיאה  חדש, 
מסורת  איתה  ומביאה   1977 משנת 
משפחתית של שירות ואיכות, הלוגו 

לוגו  הושק  ומעתה  עודכן  הרשת  של  הידוע 
מעוצב  לוגו   ,K האות  מובילה  אותו  חדש, 
בשנים  הרשת  פעילות  את  שילווה  ומרשים 
של  בשורה  איתו  מביא  המהלך  הקרובות. 
ניתן  ממש לציבור הלקוחות של הרשת, בהם 
לשמוע לקוחות המספרים על הנאמנות לרשת 
'קרל', בה ניתן למצוא שירות ואיכות שכמעט 

ונעלמה כיום.
לאחר  כי  אומר  'קרל'  מנכ"ל  קרל  יהודה 
שמחים  אנו  ומאומצים,  רבים  עבודה  חודשי 
להשיק את הקולקציה החדשה ומהלך המיתוג 
לציבור  ממש  של  בשורה  המביאים  החדש, 
הקטנים.  לפרטים  לב  ושם  איכות  המעריך 
והשירות  האיכות  עמדו  תמיד  ב'קרל'  אצלנו 
מסורת  להעביר  שמחים  ואנו  עליון,  כערך 
את  מזמין  אני  לבן.  מאב  זו 
ייחודיים,  עיצובים  המחפשים 
ובלעדיים, לאחד מסניפי הרשת 
בבני ברק ובירושלים והוא ימצא 

שם קולקציה מרהיבה !
'קרל',  לגברים  הבוטיק  רשת 
סניף הדגל בר' עקיבא 114 בבני 
בבני  עניבות'  'קרל  וסניפי  ברק, 
וברח'   ,49 עקיבא  ברח'  ברק 
ברח'  בירושלים   ,104 עקיבא 

יחזקאל 4  - תתחדשו !

הילה פלח

בחברת דן החליטו כי גם השנה, חוגגים 
 – המבורך  בפרויקט  נמשיך  עשור 
הצבעוני,  המיזם  במסגרת  “אוטובוס החסד”. 
צפוי האוטובוס לנסוע ברחובות העיר כשהוא 
מקושט בשלטים צבעוניים, מערכת הרמקולים 
לתושבים  ותקרא  פורימית  מוסיקה  תשמיע 
לנזקקים  מנות  ומשלוח  מזון  מוצרי  לתרום 
בתלבושות  מחופשים  מתנדבים  וחולים. 
התורמים  הילדים  את  יפעילו  פורימיות 
בשמחה ובריקודים ויעניקו להם מחוות תודה 

קטנות, ובלונים צבעוניים, באווירה פורימית.
נופך  להוסיף  דן  חברת  החליטה  השנה 
תורמי  נוספת.  שמחה  גם  לו  ולייחס  למבצע 
הברכות  את  שיצרפו  המנות   משלוחי 
ראשון  פרס  בפרסים!  יזכו  ביותר  המקוריות 
– גיטרה קלאסית ופרס שני – מערכת קריוקי 

משוכללת.
הרחב  הציבור  עבור  מצוינת  הזדמנות  “זו 
המעוניין להיות שותף במעשי החסד הגדולים 
מנות  משלוחי  אלפי  עשרות  הענקת  של 
נעמי,  בחסדי  אנו,  יכולת.  מעוטות  למשפחות 
עוד  לשמח  הזה,  המיזם  בעקבות  מצליחים 
נעמי. בחסדי  אומרים  משפחות”,  אלפי   כמה 
הפעם  “זוהי  מסר:  פיקסמן  איתן  דן  דובר 

זוכים  זה,  במיזם  יוצאים  העשירית  שאנו 
בתור  הציבור.  למען  ועשייה  חסד  לשלב 
החרדי,  במגזר  רבות  הפועלת  תחבורה  חברת 
מצוינת  הזדמנות  זה-  בפרויקט  מוצאים  אנו 
מטרה  למען  שלנו  הלקוחות  קהל  את  לרתום 
פורימית  מחוויה  ליהנות  להם  ולאפשר  נעלה 
מעולם  מתנות  להעניק  בחרנו  ססגונית. 
השמחה כי היא מאפיינת את פורים, אך יותר 
כנתינה  שמחה  שאין  מאמינים  אנחנו  מכך, 

לזולת.”
בימים  תתקיים  החסד  אוטובוס  פעילות 
בשעות  אדר  י’-יא’   25-26/02 ושני  ראשון 

20:00 – 16:00
נעמי”:  “חסדי  במוקד  נוספים  פרטים 

1-800-677-777 ובאתר העמותה.

הילה פלח

היענות אדירה למהלך החדש של רשת 
פתיחת  עם  'אשפר',  הבשר  חנויות 
המחלקה החדשה בחנויות, תחת כשרות בד"ץ 

העדה החרדית. 
כבר  כשבועיים,  לפני  לדרך  שיצא  המהלך 
שבירך  הציבור,  בקרב  רבות  לתגובות  זוכה 
השירות  מהאיכות,  ליהנות  האפשרות  על 
בכשרות  'אשפר'  של  המצוינים  והמחירים 
על  מתפשרים  לא  כשב'אשפר'  מנהגיו.  לפי 
האיכות ובחרו לעבוד דווקא עם חברת 'איכות 
למהדרין,  בלדי  ע"י  המשווקת  למהדרין' 
מספקת.  שהיא  העופות  באיכות  הידועה 
העופות נבחרים בקפידה, עם בשר רך ומשובח 

ובגודל אחיד.
"תמיד שמעתי על 'אשפר' ועל האיכות הן 
וחווית  השירות  רמת  של  והן  המוצרים  של 
ביציאה  שפגשנו  אברך  לנו  מספר  הקנייה", 
מהחנות, כשבידיו שקית מלאה במגשי עופות 
מסודרים. "אבל חיפשתי כשרות על פי מנהגיי 
פתחו  שב'אשפר'  כשקראתי  מיד  ורבותיי, 
מיהרתי  החרדית',  'העדה  בכשרות  מחלקה 
כשחזרתי  להתפעל,  הפסקתי  ולא  לחנות 
הביתה גם אשתי הצטרפה להתפעלות מרמת 
בצורה  והפירוק  החיתוך  הניקיון,  הסדר, 
ועינגנו  שבישלנו  ואחרי  ביותר,  הטובה 
הייתה  ההנאה  המשובח,  בטעם  השבת  את 

מושלמת". 
'אשפר'  למנהלי  להודות  רוצה  רק  "אני 
יוכלו  עלמא'  'כולי  שבאמת  ודאגו  שטרחו 
הוא  שלהם",  הייחודיות  מהחנויות  ליהנות 

מוסיף וממהר לבית. 
להיענות  "ציפינו  לנו:  אומרים  ב'אשפר' 
גדולה, אבל לא שיערנו לכזו היענות ולכאלה 
החנות  את  פוקדים  יום  מדי  חמות,  תגובות 
לקהל  שמצטרפים  חדשים,  אנשים  ועוד  עוד 
ולהעניק  להמשיך  מתכוונים  אנו  הלקוחות. 
והאיכותיים  המשובחים  המוצרים  את  לכולם 
כפי  כיס,  לכל  שווים  במחירים  בשוק,  ביותר 

שעשינו עד כה". 
כל זאת, לצד מוצרי הבשר והעוף המעולים 
ציון  נווה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 
כהן,  הגר"ש  ה'מועצת'  נשיא  מרן  בנשיאות 
שב"ה ציבור ענק סומך ובוטח על בד"צ נווה 

ציון והיא כיום מהמובילה בתחום.   
והכשרות,  האיכות  על  דיברנו  כה  עד 
גם  דגש  שמים  ב'אשפר'  לכם  כידוע  אבל 
הבשרי  החודש  מבצעי  ואחרי  המחיר,  על 
שהוכרז בחודש שעבר, מתכוננים כבר לחגים 
עם שורה של מבצעים  לטובה,  עלינו  הבאים 
מיוחדים, כך שכל אחד יוכל לרכוש ולשמוח 
וברשת  'אשפר'.  מוצרי  עם  הפורים,  בסעודת 
מכינים לנו כבר את מבצעי חג הפסח. בקיצור, 
הרבה  יהיו  כי  הפרסומים  אחרי  לעקוב  שווה 

הפתעות. 

רשת הבוטיק לגברים 
'קרל' מתחדשת

תורמים ושרים עם אוטובוס 
החסד - מסכמים עשור

תגובות חמות למהלך 
החדש של 'אשפר'

רק לפני כשבועיים יצאו ב'אשפר' במהלך החדש עם הקמת 
נרשמת  וכבר  החרדית',  'העדה  בכשרות  העופות  מחלקת 
השבת  את  לענג  מהאפשרות  שנהנה  בציבור  גדולה  היענות 
מיוחדים  במחירים  המפורסמת,  באיכות  משובחים  במוצרים 
שורת  את  ממשיכים  ב'אשפר'    מנהגיו  פי  על  ובכשרות 

המבצעים לרגל חג הפורים

יוצא לדרך:  ‘חסד על גלגלים’ של חברת דן וחסדי נעמי  מבצע 
אוטובוס החסד של חברת “דן” וארגון החסד הגדול “חסדי נעמי” 
ומוצרים  מנות  משלוחי  תורמים    ברק  בני  ברחובות  יעבור 
יזכו  ביותר  המקוריות  והברכות  יפה  ברכה  מצרפים  לנזקקים, 

בפרסים מתנת חברת דן

הילה פלח

של  וחקירה  דרישה  בדיקה  "לאחר 
הבד"צ מפיהם ומפי המומחים שהביאו, 
התברר לנו כי אכן הקרקע היא פרטית ורשומה 
המשווקים  הקרקע  בעלי  וכן  המוכרים  ע"ש 
חוסכים  ואינם  ומנוסים  מוכרים  אנשים  הינם 
ואונם  מהונם  ומשקיעים  ומאמצים,  בכספים 
להצלחת וקידום התכנון בפועל, מול הרשויות 
בכל  מתנהלת  והחברה  התכנון  ומערכות 

הכללים והחוקים הנדרשים".
צדק  דין  בית  חברי  מביעים  אלו  במילים 
רבי  הגאון  בראשות  בירושלים,  לממונות 
וברכתם  אמונם  את  לוין,  הלוי  דב  אברהם 
ליזמי "דורות עילית" – העיר החרדית החדשה 
ולהורים  למשקיעים  המציעה  דן,  גוש  במזרח 
השקעה מצוינת ודרך נכונה להגיע לדירה לאחר 

הפשרה במחיר מוזל. 
לאחר  כי  אישרו  הדין  בית  חברי  כאמור, 
הבדיקות והחקירות המקיפות שביצעו, הוברר 
להם כי הקרקע הינה פרטית ומובילי הפרויקט 
בכל  הפועלים  ומנוסים  אמינים  אנשים  הנם 
בית  כי  יצוין,  הפרויקט.  את  לקדם  כדי  מרצם 
לטווח  התכנון  מחוזי  במיוחד  התרשמו  הדין 
באזור  הפועלת  ידועה  תכנון  חברת  עם  ארוך 
הנעשית  המואצת  ומהפעילות  רבתי  בהצלחה 

כי  במכתבו,  ציין  אף  ביה"ד  התב"ע.  לקידום 
חדש  איננו  חקלאית  קרקע  להפשרת  המהלך 
פרויקטים  הרבה  "וכידוע  החרדי:  במגזר 
זו  בדרך  הוקמו  הק'  בארצנו  החרדי  לציבור 
ואם  עיר  לבנות  יצלח  בידם  ה'  שחפץ  ויה"ר 

בישראל", נכתב במכתב. 
נדרש גם לתופעת העסקאות הלא  בית הדין 
גורמות  אשר  לעת  מעת  המתפרסמות  אמינות 
זה  בנושא  המשקיעים.  בקרב  גדול  לחשש 
בדיקתם  פי  על  כי  הבד"צ,  חברי  מבהירים 
אמינה  והנה  בתכלית  שונה  עילית"  "דורות 
וישרה. "לכן חייב כל אחד ואחד לבדוק היטב 
דנן  במקרה  אולם  להשקעה.  שניגשים  לפני 
הישרות  העסקאות  מסוג  הוא  עילית'  'דורות 
סיכון  וגם  סיכויים  בה  שיש  הנדל"ן  בתחום 

עתידיים כבכל עסקה", כתבו.
לבקשת  נעתרו  כי  מציינים  הבד"צ  חברי 
"דורות  את  הלכתית  מבחינה  לפקח  היזמים 
כי  מאשרים  אנו  לעיל  האמור  "לאור  עילית". 
הנושאים  על  ויפקח  לבקשתם  נענה  הבד"צ 
עילית'  'דורות  לפרויקט  הקשורים  ההלכתיים 
תוקף  כל  את  עליהם  קיבלו  הקרקע  בעלי  וכי 
סמכות הבד"צ". על אישור זה חתמו חברי בית 
לווין,  הגרא"ד  אב"ד  ממונות:  לענייני  הדין 
והגרד"י  דומב  הגרש"ח  ויס,  הגר"י  והדיינים 

קניג. 

"דורות עילית הוא מסוג 
העסקאות הישרות"



בתוקף עד ה 3.3.18 ו/או עד גמר המלאי, אין כפל 
מבצעים, התמונות להמחשה בלבד, 

מלאי מינימום מפריט 50 יח'

סוטז׳ 
28 ס״מ, 4 ליטר

Forged
₪ 79.9
במקום 359.9 ₪

פלטת גריל 
יציקת אלומיניום

+ זוג כפפות נגד חום
מתנה

₪ 79.9
במקום 299.9 ₪

פעמון עוגה 
+ מגש על רגל

זכוכית
₪ 59.9
במקום 169.9 ₪

מעמד הגשה 
39.9 ₪יוקרתי מזכוכית

במקום 129.9 ₪

תבנית אפיה לפאי 
21.9 30₪ ס״מ

במקום 54.9 ₪

מארז סכו״ם 
24 חלקים
דגם רומא

₪ 79.9
במקום 299.9 ₪

מבצעים מיוחדים לחג:

מבחר 
משלוחי מנות לחג

החל
מ- 

₪



ו' אדר תשע"ח 1221/2/18

ארי קלמן

השבוע  דנה  הכנסת  של  הפנים  ועדת 
בלא  התנועה  דו"חות  הטלת  בנושא 
קביעת פרמטרים מקצועיים, זאת לאחר הודעת 
נהגים  ולקנוס  לאכוף  תחל  כי  ישראל  משטרת 
כן  כמו  לדרך,  מבטם  את  מיישרים  אינם  אשר 
נהגים  כנגד  מוגברת  באכיפה  החלה  המשטרה 

המשתמשים בנתיב הנסיעה השמאלי. 
בהנחיית המשטרה החדשה נכתב כי "שוטר 
ראשו  ואשר  בתנועה  שרכבו  בנהג  המבחין 
לדרך  מופנה  אינו  מבטו  כי  וניכר  מטה  מוטה 
מפעולת  חלק  שאיננו  בעניין  מתעסק  הוא  וכי 
הנהיגה - ירשום לנהג דו"ח בגין נהיגה בחוסר 

זהירות. הקנס: 500 שקלים ו-6 נקודות". 
חבר הכנסת אורי מקלב שיזם את הדיון אמר 
בידי  ישנם  ממשיים  כלים  אלו  להבין  יש  כי 
המשטרה לפיהם ניתן יהיה לבחון באופן ענייני 
ומעשי הוראה זו, מקלב הסביר כי אין חולק שיש 
לתת את מיקוד תשומת הלב לבטיחות הנוסעים 
ויש לבצע אכיפה מהותית מול אלו אשר אינם 
נוהגים כחוק, זאת על מנת לשמור את שלומם 
מקלב  בכביש,  הנוסעים  ציבור  של  וביטחונם 
העברות  סוגי  בין  להבדיל  יש  כי  עוד  הסביר 
נתון עובדתי ולעברות הניתנות  שמהותם הינם 

לפרשנות ולחוות דעתו של השוטר בשטח, דבר 
שבסופו של עניין יגרור הטלת דוחות רבים על 
אזוטרית של שוטר בלא מתן  בסיס התרשמות 
עניינית  להתמודד  הנהגים  לציבור  האפשרות 

עם טענות אלו ואחרות כלפיהם.
דיון סביב החלטת  הישיבה התפתח  במהלך 
מיקוד  את  לתת  לאחרונה  התנועה  משטרת 
אשר  לנהגים  דו"חות  בנתינת  הלב  תשומת 
ואינם  השמאלי  בנתיב  בנסיעתם  משתהים 
כנדרש,  הנסיעה  במסלול  הימני  בנתיב  נוהגים 
יודעים  זה אינו ברור כלל, הנוסעים אינם  דבר 
בנתיב  נסיעה  זמן  כמה  העברה,  מהות  מהי 
מדוע  תמה  מקלב  ח"כ  עבירה,  הינו  השמאלי 
אלקטרונים  אכיפה  באמצעי  משתמשים  אינם 
אשר מהווים בסיס עובדתי ומעשי כנגד עברות 

אלו ולא כשיקול דעת לטוב ולרע. 
נציגי המשטרה בדיון הסבירו כי מהות אכיפה 
כך  בשטח,  השוטר  של  דעתו  שיקול  הינה  זו 
שאם יתרשם שעברה זו הינה מהווה סכנה לנהג 
המשטרה  כן  כמו  זו,  עברה  יאכוף  ולסביבתו 
וכן  דיגיטאליים  באמצעים  לאכיפה  תפעל 
נקבעות  יסבירו לציבור את הפרמטרים לפיהם 

עברות תעבורה אלו.

פישל רוזנפלד

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

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

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

למשקיעים לגרור רגליים - הפעם קרה ההיפך.
להיות  מוסיף  האמריקנית  האבטלה  שיעור 
ברמה של 4.1% והשכר השעתי עלה ב-0.3%, 
בהתאם לתחזיות. עם זאת, נמשך השפל במספר 
נובמבר  שבחודש  לאחר  החדשות.  המשרות 
חדשות  משרות  אלף   190 רק  התווספו   2017

 2017 בדצמבר  בעולם,  הגדולה  לכלכלה 
התווספו 148 אלף משרות בסקטור הלא חקלאי, 
 228 לתוספת משרות של  תחזיות  לעומת  וזאת 

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

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

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

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

הילה פלח

רקע הרחבת השירותים של מכבי  על 
שירותי בריאות בבני ברק בכלל והעמקת 
החולים  בית  עם  הקופה  של  הפעולה  שיתופי 
הקרוב  בשבוע  תקיים  בעיר,  הישועה’  ‘מעיני 
ברק  בבני  בריאות  שירותי  מכבי  מרחב  הנהלת 
בבית  לראשונה,  שייערך,  מיוחד  רופאים  כנס 

החולים ‘מעיני הישועה’ בעיר.
ייפתח  הישועה’  ב’מעיני  מכבי  רופאי  כנס 
בסיור מקיף בבית החולים, ולאחר מכן יתכנסו 
ההרצאות  באולם  מקצועית  לישיבה  הרופאים 
מנהל  עורכים  הכינוס  את  החולים.  בית  של 
הרפואי  והמנהל  עובדיה  אליהו  מר  המרחב 
במרחב ד”ר קובי שיף, ובמהלכו יישאו דברים 
בפני הרופאים מנכ”ל בית החולים הרב שלמה 
והרופאה  סער  רן  מכבי  מנכ”ל  רוטשילד, 
הערב  במהלך  רינגל.  סיגל  ד”ר  המחוזית 
יתקיימו גם הרצאות מקצועיות מפי מנהל בית 
רביד  מרדכי  פרופ’  הישועה’  ‘מעיני  החולים 
ומנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים 

ד”ר רונן ליבסטר.
מכבי  העמיקה  החולפת  השנה  במהלך 

עם  שלה  הפעולה  שיתוף  את  בריאות  שירותי 
חברי  לרווחת  הישועה’  ‘מעיני  החולים  בית 
הפעולה  שיתוף  במסגרת  ברק.  בבני  מכבי 
בהפניית  היום  מקבלים  מכבי  חברי  הפורה, 
נרחבים בבית החולים  רפואיים  רופא שירותים 
צורך  וללא  בלבד  מגנטי  כרטיס  העברת  ע”י 
בטופס 17 . בנוסף, לרשות חברי מכבי מוצבת 
ממותגת  עמדה  החולים  לבית  הכניסה  בחלל 
ובקשת  נושא  כל  עבור  משרד  לשירותי  מכבי 
שירות מנהלי, המאוישת בפריסה נרחבת בימים 
 8.00-16.00 השעות  בין  חמישי  עד  ראשון 
חברי  לרווחת  אלו  משרד  שירותי  הרחבת   .
הרחבת  למגמת  מצטרפת  החולים  בבית  מכבי 
הכולל  ברק  בבני  מכבי  של  המינהלי  השירות 
ובימי   22.30 השעה  עד  יום  כל  משרד  שירותי 
שישי בבוקר במרכז רפואי רבי עקיבא , ושירות 
חדש שנחנך לאחרונה - עמדת “יש לי שאלה” 
בימים  ראשוני  מינהלי  למענה  מהיר  שירות   -
ראשון –חמישי בין השעות 8.00-18.00 בקומת 

הכניסה במרכז הרפואי רבי עקיבא .
לדברי ראש מחוז המרכז במכבי, הגב’ דבורה 
חסיד, “כנס רופאי מרחב בני ברק בבית החולים 
שיתופי  מהעמקת  חלק  הוא  הישועה’  ‘מעיני 

הפעולה בין מכבי ל’מעיני הישועה’, לרווחתם 
מתושבי  כמחצית  ברק.  בבני  מכבי  חברי  של 
העת  כל  עמלים  ואנו  במכבי  חברים  ברק  בני 
הרחבת  כולל   – בריאותם  למען  בפרויקטים 
קידום  הקבלה,  שעות  והתאמת  השירותים 
בקהילה  ובריאות  בריא  חיים  לאורח  מודעות 

יכולים  מכבי  שחברי  המלא  במענה  וכמובן 
להנהלת  מודה  אני  הישועה’.  ב’מעיני  לקבל 
המרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ על הירתמותם 
למען מכבי וחבריה. שיתוף הפעולה הזה מיטיב 
בהיבט  הן  הקופה  חברי  ועם  החולים  בית  עם 

הרפואי והן בהיבט השירותי”.

היסטוריה: ישראל תייצא 
למצרים גז בשווי 15 

מיליארד דולר

לראשונה: כנס רופאים של ‘מכבי’ בבית החולים מעייני הישועה

המצרית:  דולפינס  קבוצת  מול  הישראליות  לחברות  ענק  עסקת 
32 מיליארד מ"ק ממאגרי תמר ולווייתן תמורת 15 מיליארד דולר 

 מיליארדים ייכנסו לקופת המדינה 

בכנס הראשון מסוגו במרחב בני ברק, ישתתפו מנכ”ל בית החולים הרב שלמה רוטשילד, מנכ”ל מכבי רן סער ובכירי 
בין מכבי ל’מעיני הישועה’    ראש המחוז הגב’ דבורה חסיד: “שיתוף הפעולה  ובמכבי   הרופאים בבית החולים 

מיטיב עם בית החולים ועם תושבי העיר שכמחצית מהם חברי הקופה”

ועדת הפנים דנה באכיפה המוגברת של המשטרה 
כל  לקנוס  ובהוראה  השמאלי  בנתיב  נסיעה  על 

נהג ש"ראשו מוטה מטה"

מקלב נגד 
דו"חות התנועה
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קצרצרים
משיקה  שמו"  "קונדיטוריית  רשת 
במיוחד  מתוקה  קינוחים  קולקציית 
הצרפתי  לפטיסרי  כבוד  שעושה 
הקלאסי. כשר בהשגחת רבנות חיפה

כשקר בחוץ: עושים פעילויות עם הילדים בתוך הבית

 במרכז  'כללית' מעניק טיפים לימי החורף  הצוות המקצועי של 
הקרירים  הימים  ממליצים:  בבני-ברק  הילד  להתפתחות  המקצועי 
שמאלצים להסתגר בבית הם הזדמנות נפלאה להעשיר את עולמו 
כל    והנפשי  הפיזי  במישור  התפתחותו  את  ולקדם  הילד  של 

ההדרכות שיהפכו את הזמן עם הילדים לחוויה בריאה ומהנה

ריפוי  ואחראית  בעיסוק  מרפאה  דוד,  עדי  אומרת  החורף",  "בימי 
נאלצים  ולעיתים  יותר  קצרים  "הימים  בלומנטל,  במרכז  בעיסוק 
בתוך  הנוספות  השעות  הקור.  בשל  בבית  הילדים  עם  להישאר 
יכולות להיות הסיוט של כל הורה, אולם בפעולות פשוטות  הבית 
ניתן להפוך את הימים הללו לחוויה של ממש שתנעים את האווירה, 

ועל הדרך גם תפתח את הילדים באופן מהנה". 
היא ממליצה על משחקים ופעילויות מהנות שיכולות להנעים את 
שעות הפנאי ובאותו הזמן גם לעזור לילדיכם לפתח ולשכלל את 
מיומנויות המוטוריקה העדינה. "ילדינו נדרשים לפיתוח המוטוריקה 
העדינה כהכנה ללמידת הכתיבה", אומרת דוד. "בגיל הגן הילדים 
משכללים את מיומנויות המוטוריקה העדינה בכדי לבצע משימות 

שונות". 

לראות  כדאי  דוד,  אומרת  המומלצות,  הפעולות  את  לבצע  כדי 
קודם מהן ההעדפות של ילדכם ומה תחומי העניין שלו ולהתאים 
את הפעילויות אליו. "ניתן גם להשתמש באירועי היומיום כדי לנצל 
שנוסעים  לפני  ציור  להיות  יכול  "זה  אומרת.  היא  ליצירה",  אותם 
או לעשות  חגיגית  לפני ארוחה  לבקר את הסבים, לקשט תפריט 

מלאכות עבור קישוטים לסוכה וכדומה. 
מספיקה  תאורה  עם  נוחה,  בסביבה  להתבצע  אמורה  הפעילות 
מגיל  בערך  הילדים,  את  לעודד  גם  מומלץ  מפריטים.  נקי  ושולחן 
רוב  את  שתעשה  דומיננטית  אחת  ביד  להשתמש  וחצי,  ארבע 
העבודה, ובמקרה של התעייפות לעשות הפסקה קצרה כדי לחזור 

ולהשתמש באותה יד". 

חיזוק  כמו  מהפעילות  שנגזרות  הבריאותיות  הפעולות  מלבד 
האחיזה,  ושכלול  הכתפיים  חגורת  הכתף,  שרירי  היד,  האצבעות, 
שעת  ולקבל  עצמו  את  להביע  לילד  לאפשר  גם  עשויה  הפעילות 
והיצירתיות  הדמיון  את  לפתח  "ניתן  הוריו.  עם  נינוחה  איכות 
קורנפלקס,  אריזות  כמו  שונים  חומרים  של  איסוף  באמצעות 
קופסאות נעליים וגלילי נייר, אותם מדביקים יחד, גוזרים במקומות 

הנכונים, צובעים כיד הדמיון ומייצרים יצירות נחמדות". 

לספק  יכולים  מאד,  פשוטים  אפילו  פשוטים,  משחקים  "לפעמים 
שעה של הנאה בריאה. משחק 'מלחמת האגודלים', למשל, שבו כל 
אחד בתורו קומץ את ידו על עצם כלשהו ונותן לשני שינסה לפתוח 
הידיים  אצבעות  את  ומחזק  לילד  שמסייע  משחק  הוא  היד,  את 
שלו. גם פעולה פשוטה ומהנה של סחיטת תפוזים או כל פרי אחר, 
יכולה לחזק את שרירי היד והכף ולספק שעת הנאה שבסופה גם 

יש מה לשתות..." 

הכללית,  צוותי  יתר  כמו  הילד,  להתפתחות  המרכז  של  הצוות 
התפתחות  טיפולי  המעניק  ולמקצועי  בתחומו  למוביל  נחשב 
ברמה הגבוהה ביותר. "הפעולות של ההורים עשויות להקטין את 
במקרה  "אולם  בכללית,  אומרים  מקצועיים",  בטיפולים  הצורך 
של בעיה התפתחותית כלשהי אסור להתפשר על פחות מהטוב 
ביותר. במקרה כזה, ההורים משלימים בדרכם שלהם את הטיפול 

המקצועי, האיכותי והיעיל שמוענק במרכז להתפתחות הילד". 

טיפים לשעת חפיפה מוצלחת ונעימה

רוצה להפוך את זמן האמבטיה של הנסיכה שלך לזמן איכות כיף 
לך  מגיש  המוביל,  התינוקות  מוצרי  מותג  ג'ונסונס®,  לה?  וגם  לך 

כמה הצעות וטיפים לזמן חפיפה מוצלח ונעים לכל הצדדים:
•משחק אטרקטיבי מיוחד לאמבטיה יכול לסייע לך לטפל בניחותא 
כשהיא  גם  סבלנות.  חוסר  תגלה  שהיא  בלי  הקטנה  של  בשיער 
עסוקה במשחק, השתדלי לחפוף את השיער בצורה עדינה שלא 

תציק לה.
•השמפו והסבון הם חומרי גלם מצוינים לבועות סבון, ואם תוסיפי 
קצף אמבט – החגיגה תהיה מושלמת לגמרי. משחק בבועות סבון 
מסוגל להעסיק את הילדה שעה ארוכה ולגרום לה לחוויה מהנה 

במיוחד.
•הפכו את האמבטיה לחלק ממשחק דמיון קסום: המשחקים הם 
הדגים והסירות ששטים במים, ספל או קערה הופכים לאי טרופי או 

לארמון קסום ומלא קצף, והבת שלך היא הנסיכה, כמובן.
•הילדה מסרבת לצאת מהאמבטיה? כנראה היא באמת נהנתה... 
המשיכו את משחק הדמיון שלכם גם הלאה: המגבת יכולה להפוך 
לשטיח יוקרתי, הפיג'מה לגלימה והמיטה לטרקלין נסיכותי מפואר.
•באופן כללי, כדאי להתייחס לחפיפה כפעילות כיפית שמצפים לה 
אותה  תציגי  אם  לבצע.  שחייבים  טכנית  כמטלה  ולא  היום,  בסוף 

בצורה הזו, הילדה תלמד לחכות לה וליהנות ממנה.
לישון,  שהולכים  לפני  ומסורקת?  ריחנית  נקייה,  הילדה  •סיימתן? 
הרעננה  לנסיכה  לשלום  ולנפנף  המראה  ליד  לעבור  תשכחו  אל 

שתראו שם...
טיפוח  סדרת   – ברק'  של  'טיפות  סדרת  את  מציגים  ג'ונסונס® 

ייעודית לילדות, לשיער רך ומבריק לאורך כל היום.

בצעיםמ
מנות שֹלוח

ושמחה משתה
מהִדרין! בשוֱק פורים

ביתן יינות מֱקבוצת

דרושה בייביסיטר! 

מכריז  בישראל,  הצומח  החיתולים  מותג  בייביסיטר 
לשנה!  בייביסיטר  בדמי  זוכים   10  - חדש  מבצע  על 
הילדים,  גני  תחרות  של  המסחררת  ההצלחה  לאחר 
חדשה  בתחרות  בייביסיטר  החיתולים  מותג  יוצא 
נכנסים  בייביסיטר,  חיתולי  קונים  לפספס:  שאסור 
שלמה  לשנה  בייביסיטר  בדמי  לזכות  וניתן  להגרלה 

שירותי  עבור  ממוצעת  שנתית  להוצאה  השווים   ₪  4,550 בגובה 
בייביסיטר מדי שבוע. וההשתתפות? קלה ופשוטה: 1. קונים חיתולי 
המבצע  לטלמסר  2. מחייגים  החשבונית.  את  ושומרים  בייביסיטר 
03-3739966 ומשאירים פרטים. 3. נכנסים להגרלה ויכולים לזכות 
בהגרלה  נוסף  מקום  מעניקה  חבילה  כל  לשנה.  בייביסיטר  בדמי 
שבט  כ"ח  מיום  תתקיים  התחרות  לזכות!  הסיכוי  את  ומגדילה 

תשע"ח עד כ"ו אדר תשע"ח )-13.2.18 13.3.18(

חדש: הבהרה ומניעת כתמי עור 

פישר  ד"ר  תשלובת  של  והפיתוח  המחקר  מעבדות 
 GENESIS WHITE פישר  ד"ר  להציג:  שמחות 
יומיומי, להבהרה ומניעת כתמי עור. סדרת  לשימוש 
ביותר  מתקדמת  טכנולוגיה  משלבת  )לבן(,   white
להבהרה  העור,  של  בהיפר-פיגמנטציה  לטיפול 
יחד עם  וטשטוש של כתמי עור באופן הנראה לעין, 

 Whitesphere מניעת כתמים וקמטים בעתיד. הקומפלקס הפעיל
יפנית  אצה  ליקוריציה,  של  פעילים  ריכוזים  משלב   ,®Premium
וויטמין C  ומסייע בטשטוש הכתמים ובשיפור אחידות מראה העור. 
קרם היום מסייע במניעת כתמי עור בעתיד, בטיפול ובמניעה של 
מקרינת  ורחבה   )SPF30( גבוהה  הגנה  ומעניק  וקמטוטים  קמטים 
השמש )UVA&UVB(. קרמי הסדרה מעשירים את העור בלחות 
במיוחד.  רגיש  לעור  מותאמת  הסדרה  זמן.  לאורך  אופטימאלית 
שיפור  על  דיווחו  מהנבדקות   95% כי  נמצא  יעילות,  בבדיקת 
לרגל  מיוחד  מבצע  וכעת  העור.  כתמי  ובגודל  בכהות  משמעותי 
ההשקה המחודשת ברשתות הפארם הנבחרות: בקניית קרם פנים 
מסדרת ג'נסיס ווייט ב- 119.9 ₪ )במקום 159.9 ₪( מתנה-  קרם 

.SPF 30 ידיים מבהיר

הזוכים במקום הראשון 

עם  לסיומו  הגיע  מן  של  החרוזים  מבצע 
)!( משתתפים ששלחו אלפי  כ-עשרת אלפים 
הראשון  במקום  ומקסימים.  מקוריים  חרוזים 
תקווה,  מפתח  יצירתית  משפחה  זכתה 
שהקליטה שיר בהרכב משפחתי  מלא בתיבת 

הטלאול של המבצע. כל בני הבית השתתפו בהקלטה כאשר כל 
אחד מהם הקריא בעצמו את המשפט שלו. ההקלטה המשפחתית 
הצליחה לרגש את צוות השופטים ולהגיע למקום הראשון גם בגלל 
ולמצב של כל  החרוזים המקסימים, שהתאימו באופן מדויק לגיל 
החמה  המשפחתית  האווירה  בגלל  ובמיוחד  מהמקריאים,  אחד 
את  החלה  שגם  מן   חברת  להם.  שהאזין  מי  כל  מיד  חש  שאותה 
דרכה כעסק משפחתי קטן וצמחה למותג נצחי ומוכר ברחבי הארץ 
והעולם, שואפת לכל אורך הדרך להמשיך להביא לצרכנים מוצרים 
איכותיים וטעימים תוך חיבור ערכי לחוויות משפחתיות, קשר חם 

וזמן איכות משפחתי משותף.

הדרך המושלמת להכנת מרק חורפי

דגלה  על  שחרטה  'אלקטרה'  מבית  'סאוטר' 
להציע  שמחה  במטבח,  הפרקטי  השימוש  את 
עוד מוצר איכות לכל מטבח שמכבד את עצמו. 
ופונקציונליים  איכותיים  מוצרים  ל'סאוטר' 

הנמצאים בכל בית בישראל, ועכשיו גם הבלנדר החדש והמשוכלל 
ביותר 100PRO – איתו האוכל שלכם יראה אחרת. מלבד המרקים 
המנחמים של החורף לילדים ומבוגרים, אותם תוכלו להכין במרקם 
שונים  באופנים  בו  להשתמש  תוכלו  ספורות,  דקות  תוך  קטיפתי 
במטבח  והשהות  וגלידות,  קינוחים  לשבת,  סלטים  כגון  ויעילים 

תהפוך להרבה יותר קלה ומהנה. 

שמח ב'שוק מהדרין'

פורים מגיע ורעיונות למשלוחי מנות מתגלגלים 
לסעודה  נערכים  הבתים  בכל  לרעהו.  איש  בין 
כיד המלך. רשת 'שוק מהדרין' עם מבצעי פורים 
הלקוחות  קהל  של  הפורים  שחג  כדי  מיוחדים, 

הנאמנים יהיה שמח עד דלא ידע. בין היתר תוכלו למצוא במבצעים: 
יח רק   3 קפה נמס רד מאג צנצנת 50 גרם של אסם במחיר של 
ב-10 ₪. מגוון טבלאות שוקולד פרה בטעמים  100 גרם במחיר של 
20 ₪. חטיפי עלית בודדים: כיף כף, טעמי, מקופלת,  יח רק ב-   5
טורטית, טוויסט במחיר של 4 ב-10 ₪. וופל אגו 110 גרם של כרמית 
במחיר של 2 ב-8.90 ₪. קפה אינטנס אספרסו 125 גרם של עלית 
במחיר של 3 ב-40 ₪. וופל רבע לשבע 160 גרם, וופל רבע לשבע 
אגוזים  ק.  שוקולד  אצבעות  לשבע  רבע  גרם,   125 אאוט  סייד  אין 
של  גרם   160 לשבע  ורבע  גרם   120 בד"צ  לשבע  רבע  גרם,   120
עלית במחיר של 2 ב-15 ₪. חלבה אחווה 50 גרם 10 יח רק ב-8.90 
₪. ובגזרת המשקאות החריפים: יינות של יקבי ציון: עציון, רוזה, לבן 
750 מ"ל במחיר של 4 ב-50 ₪. וויסקי ג'וני ווקר אדום סקוטי 700 
מ"ל/ ג'וני ווקר רד לייבל 700 מ"ל, ג'וני ווקר אדום אקספלווג'ין 700 
מ"ל במחיר של 59.9 ליח בקניה מעל 100 ₪. וכן וויסקי בלנטיין 700 
מ"ל במחיר של 69.9 בקניה מעל 100 ₪.  היכנסו לאחד מ-20 סניפי 

'שוק מהדרין' ותיהנו מקניה משמחת במיוחד. 

סדנת כאב ייחודית 

על  ניכרת  במידה  משפיעים  כרוניים  כאבים 
חייהם של אלפי אזרחים בישראל. איכות החיים 

רוב  למעמסה.  הופכת  והשגרה  פוחתת  העבודה  תפוקת  נפגעת, 
על  כאבים  משככי  נוטלים  כרוניים,  מכאבים  שסובלים  האנשים 
להפחית  כדי  השגרתי.  בתפקוד  לפגוע  שעלולים  יומיומי  בסיס 
של  רב-תחומי  צוות  פיתח  החיים,  איכות  את  ולשפר  הכאב  את 
'כללית' את הסדנא הייחודית שמטרתה להעניק כלים להתמודדות 
הרצאה  ובהם  מפגשים  מארבעה  מורכבת  הסדנא  הכאב.  עם 

במהלך  ולהרפיה.  להתמודדות  כלים  קבלת  פיזיותרפיסטית,  של 
הסדנא נחשפים המשתתפים למערכות העצבים והמוח שאחראיות 
 ,cbt-ו חיובית  פסיכולוגיה  הרפיה,  של  שונות  לגישות  הכאב,  על 
ולדרכים נוספות להתמודדות עם הכאב. חודש וחצי לאחר ארבעת 
התפתחויות  אחר  לעקוב  שמטרתו  נוסף  מפגש  נערך  המפגשים, 
ושינויים וליצור שיח פתוח בין המשתתפים. מפגש דומה נערך גם 
לאחר שלושה חודשים שבו למעשה מסתיימת הסדנא. שנה אחת 
בלבד לאחר יישום הסדנא, השיבו 13 מתוך 14 משתתפים כי אכן 
חל שיפור באיכות חייהם, אינם נוטלים עוד משככי כאבים וחלקם 
אף חזרו לעבוד באופן שוטף. התוצאות הושגו במרפאות בני-ברק, 
גם  יושגו  מקווים,  כך  ובקרוב,  יהודה  אור  העין,  ראש  פתח-תקוה, 

בהוד השרון.

הזמנה לסיור מודרך לנשים 

המרכז  עם  והיכרות  מקדים  סיור  רבות,  לנשים 
הרפואי בו הן רוצות ללדת מעניקים רוגע ותחושת 
הרפואי  המרכז  החל  האחרונים  בחודשים  ביטחון. 
באגף  חרדיות  לנשים  ייעודיים  סיורים  לקיים  שיבא 

וניתנים  בכירה  מיילדת  עם  מפגש  כולל   הסיור  והיולדות.  הנשים 
יולדות,  ומיון  לידה  לחדר  הקבלה  תהליך  רב:  ומידע  הסברים  בו 
הטיפול  יולדות,  למחלקת  המעבר  לידה,  חדר  ונהלי  לידה  סוגי 
הראשוני בתינוק בחדר לידה והמעבר שלו למחלקת יילודים ועוד. 
פתוח  שיח  לידה,  בחדר  סיור  חזותי,  תוכן  גם  כולל  הסיור  בנוסף, 
יתקיים  ומענה הנוגע לנושאי ההלכה. הסיור הקרוב  עם המיילדת 
ביום שלישי 6.3, י"ט באדר בשעה 15:00. יש להירשם מראש אצל 
מתאמת קשרי קהילה: 052-6667991 הסיורים הינם ללא תשלום, 

אך מותנים בהרשמה מראש ומספר המקומות בהם מוגבל.

פיקדון אטרקטיבי עם עלייה בריבית 

פיקדונות  להציע  ממשיך  ירושלים  בנק 
עם  היום  יוצא  הבנק  אטרקטיביים:  בנקאיים 
פיקדון בשם "צדק" המעניק ריבית מובטחת 
של  מצטברת  וריבית  שנתי  בחישוב   1% של 

1.5% לכל תקופת הפיקדון, בבנק ירושלים מדגישים כי ההצטרפות 
המבצע  את  להפסיק  רשאי  והוא  בזמן  מוגבלת  הפיקדון  למסלול 
יובטחו  במועד  הפיקדון  לתנאי  שיצטרפו  מי  עבור  אך  עת,  בכל 
וריבית  במידה  חודשים,   18 על  תעמוד  הפיקדון  תקופת  התנאים. 
יכולים  לפיקדון  המצטרפים  מסוים  לרף  מעל  תעלה  ישראל  בנק 
ליהנות מריבית גבוהה יותר. הפיקדון מיועד ללקוחות כל הבנקים 
אתר  באמצעות  גם  כספים   אליו  להפקיד  שיכולים  בישראל 
האינטרנט של הבנק, המאפשר הפקדת כספים לפיקדונות בבנק 
ירושלים, ללא כל צורך בהגעה לסניפי הבנק ופתיחת חשבון רגיל. 
קשר  יצירת  באמצעות  היא  לפיקדון  להצטרפות  נוספת  אפשרות 
עם סניפי הבנק הפרוסים ברחבי הארץ או עם המוקד הטלפוני של 

בנק ירושלים בטלפון 5727*.

חלק בלתי נפרד ממשלוחי המנות
 

עוגיות אוראו האהובות והמוכרות הושקו 
בכשרות  משנה  למעלה  לפני  בישראל 
הרבנים  איגוד  בד"ץ  של  המהודרת 
וועסטהיים.  אשר  יעקב  הרב   בראשות 

מהווה  אוראו"  עם  ליהנות  טעים  הכי  מנות  משלוח  "בכל  הסלוגן 
עובדה דה פקטו כשהמונים לא מוכנים לוותר על אוראו במשלוחי 
ביקושים  השיווק  ברשתות  נרשמים  הפורים  חג  לקראת  המנות. 
גבוהים לעוגיות. לכבוד פורים השיקו באוראו אריזה אישית של 66 

גר' המכילה 6 עוגיות אוראו, ומתאימה למשלוחי מנות.

מבצע חופשת לידה הסתיים בהצלחה

מותג החיתולים המוביל ''האגיס'', סיים בימים אלו 
הצלחה  ונחל  כמותו,  נראה  שטרם  מיוחד  מהלך 
ל-  האגיס  העניק  הפעילות  במסגרת  מדהימה. 
את  להאריך  האפשרות  את  מאושרות  זוכות    4
חופשת הלידה בחודש נוסף על ידי הענקת  7,000 

נעשתה  הפעילות  ממוצעת.  חודשית  משכורת  שווי   - במתנה   ₪
זמן  של  נוסף  חודש  מיוחדת–  מתנה  לאמהות  להעניק  רצון  מתוך 
איכות עם התינוק, תקופה המהווה הזדמנות להעמיק את הקשר 
הייחודי ולחוות עוד חוויות ראשונות ביחד. ע. בללי מהאגיס: "האגיס, 
שמלווה את האימהות מהצעד הראשון, יותר מגאה על האפשרות 
איכותי  זמן  פרק  הלידה-  לחופשת  נוסף  חודש  לזוכות  להעניק 
והתינוק. נמשיך להעמיק  בין האם  ומשמעותי בהתפתחות הקשר 
לאימהות  ולספק  הצרכנים  עם  האגיס  של  המיוחד  הקשר  את 

ולתינוקות את החיתולים המתקדמים באיכות הגבוהה בישראל."

6 א' אדר 21.2.18 ו' אדר 1421/2/18

חברת טמפו משיקה בימים אלה בקבוק 
המיתולוגית  לסודה  חדשים  ונראות 
 .1954 בשנת  לשוק  שנכנסה  שלה 
טעמי  בנגיעות  וסודה  סודה  בסדרה: 
יער.  ופירות  אננס  ליים,  למון  פרי 
כשרות: בד"צ, מארז רביעייה: 10.90 ₪

חנויות  ורשת  -יבואנית  טסה  קבוצת 
מארזים  מבחר  מציעה  לממתקים 
משלוחי מנות ססגוניים לפורים החל מ- 

19.90 ₪ -והלאה

קטגוריית  את  מרחיבה  גד  מחלבות 
ריקוטה  ראשונה  ומשיקה  הריקוטה, 
של  הלבנה  הגבינה  למריחה- 
בסידן.  ביותר  העשירה  האיטלקים 
משקל: 200 גרם, מחיר מומלץ לצרכן: 

9.90 ₪ כשרות: רובין – מהדרין

הוותיקה  המלח  יצרנית  הארץ'  'מלח 
המוצרים  סל  את  מרחיבה  בישראל, 
הימלאיה  סדרת  את  ומשיקה  שלה 
המופק מסלעי מלח מהרי ההימלאיה. 
צנצנות  של  סוגים  בשני  מוצע  המוצר 
המכילות  ורוד  מכסה  בעלות  ק"ג   1
מחיר:  דקים.  וגבישים  גסים  גבישים 

19.90 ₪ כשרות: בד"צ

רשת קפה ג'ו חוגגת 20 שנים של קפה 
גורמה וקולינריה איכותית ומשיקה את 
מפתיע  חדש,   -  2018 חורף  תפריט 

ומחמם

חלי ממן – קבוצות תמיכה לאורח חיים 
בריא, מחדשת ומצרפת למגוון מוצריה 
חטיפי אורז וחיטה מלאה המגיעים בשני 
וברביקיו  ובצל  שמנת  שונים:  טעמים 
ערך  ומקסימום  קלוריות  מינימום  עם 
ממן  של  בקבוצות  נמכרת  תזונתי. 

במארז המכיל 4 שקיות אישיות

חיים חדשים לרהיטים

הברק  ועל  הרהיטים  חיי  אורך  על  לשמור  רוצים 
לשימור  מוצרים  סדרת  מציגה  סנו  שלהם?  הטבעי 
והגנה של רהיטי עץ ולהשגת מראה מחודש ומבריק: 
הברק  ועל  העץ  על  שומרים  המוצרים  רהיט.  סנו 
שכבת  באמצעות  אבק  הצטברות  ומונעים  הטבעי 
ושקופה. בסדרה: סנו רהיט במכל עם  הגנה עמידה 

מתז – נוח לשימוש לכל סוגי הרהיטים, וניתן למילוי מחדש בשקית 
 – ספריי  רהיט  סנו  הסביבה.  לשמירת  התורמת  חסכונית  מילוי 
על  שמירה  המבטיח  קבוע  לשימוש  גדולים,  משטחים  על  לריסוס 
פוליטורה   – פוליטול  רהיט  סנו  הרהיט.  חיי  ואורך  הטבעי  הברק 
ויופי,  ברק  להם  ומחזיר  עץ  רהיטי  משקם  סיליקון.  עם  לרהיטים 
מסיר לכלוך ואבק ומגן מפני מים ולכלוך. וסנו רהיט מטליות לחות – 
אריזת 20 מטליות נוחות לשימוש, לניקיון, הברקה והגנה על הרהיט 

בתוספת רכיב דוחה אבק.

עור בעיניים

רהיטי ומוצרי עור זקוקים לטיפול מקצועי ועדין. סנו 
מבריקה  דרך  לכם  מציע  עור  במוצרי  וטיפול  לניקוי 
לשמור על מוצרי העור. סנו לטיפול במוצרי עור מנקה 
אבק  דוחה  מעור,  ואביזרים  בגדים  רהיטים,  ומבריק 
ומעניק לעור ברק וגמישות. על מנת להגיע לתוצאות 
מטלית  באמצעות  העור  על  למרוח  יש  אופטימליות 

רכה או סופגת, לנגב ולהבריק במטלית יבשה.



15 ו' אדר 21.2.18

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

מוצרי סדרת April Body מותג 
מיוצרים  אפריל  רשת  של  הבית 
בצרפת, מתבססים על פורמולות 
נעימים  במרקמים  מעולות 
ניחוחות  ומיוצרים בשבעה  למגע 
 – קוקוס  קרמל,   – וניל  נפלאים: 
ורד  פטל,   - אוכמניות  שוקולד, 
ורבנה  משמש,   – מנגו  קמליה,   –

– פריחת תפוז ומונוי – ילנג

משחק חדש של חברת 
המיועד  פוקסמיינד 
החל  המשפחה,  לכל 
 ,GO מגיל 8 בשם סושי
מלא  מהיר,  משחק 
חשיבה, הבחנה וכמובן 
מלא  משחק  סושי. 
הנאה וכייף לילדים וגם 
 .₪ 50 מבוגרים. מחיר: 
בחנויות  להשיג  ניתן 

הצעצועים המובחרות

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

טיולון: 2,170 ₪ 

המוביל  המקוון  הפארם   E-pharma
מבית  ליולדת  מתנה  ערכה  מציעה 
MAM הכוללת את המוצרים הנחוצים 
צבעים:  בשני  הטרייה.  לאמא  ביותר 
ובמשלוח  ולבנים  לבנות  ותכלת,  ורוד 

עד פתח הבית. מחיר: 129.90₪ 

האמריקאית  האופנה  רשת 
 AMERICAN EAGLE
על  הנחה   20% מעניקה 
המבצע  החדשה.  הקולקציה 
נשים,  המחלקות:  בכל  תקף 

גברים, ילדים וארי עד 24.2.18

מותג אופנת הילדים KIWI משיק 
לחגים   SLOW קולקציית  את 
סניפים.   80 של  ארצית  בפריסה 
טווח   ,16 עד   4 מידות:  טווח 

מחירים: -19.90 129.90

הצורפים,  בית 
לעיצוב  החברה 
כלים  של  וצורפות 
מכסף טהור מציגה: 
שמח  פורים  מבצע 
על  הנחה   40%
הליצנים  קולקציית 
 . כסף  בציפוי 

בתוקף עד 3.3.18

 – לאביב  חדשה  קולקציה 
 GOLBARY של    2018 קיץ 
פריטים  ובה  השבוע  הוצגה 
ביום.  שעה  לכל  שמתאימים 
 GOLBARY משיקה  בנוסף, 
בארבעה  בשמים  קולקציית 

ניחוחות חדשים וממכרים

הבינלאומי  הטיפוח  מותג 
  GENEVE L.RAPHAEL
מציג  רפאל  רונית  מבית 
מסדרת   מקציף  ניקוי  ג'ל 
במרקם   PROACTIVE
מיועד  וקליל,  מימי  שקוף 
עמוק  ולניקוי  איפור  להסרת 
ויסודי של עור הפנים. להשיג 

ב: 1-800-802-802

האופנה  חנויות  רשת 
המתמחה   SELECT
הנעלה  ביגוד,  בפרטי 
לנשים,  ואקססוריז 
בכל  וילדים  גברים 
ובמחירי  הגילאים 
תחרות,  דיסקאונט חסרי 
גרב  כובעי  מגוון  מציגה 
טווח  ומדליקים.  צמריים 
מחירים: -19.90 29.90 ₪  

פסח  של  והניקון  האביב  לקראת 
של  מבחר  מציגה  סנטר  הום  רשת 
הניתנות  שקופות  אחסון  קופסאות 
ופתרונות  שימושים  למגוון  לנעילה 
טווח  ובמטבח.  בארון  בבית,  אחסון 

מחירים: 7.90  עד 24.90 ₪

על  עונה  סוף  גלי במבצע  רשת 
מגוון   :2018 חורף  קולקציית 
נעלי גברים ב- 99.90 ₪ בלבד. 

המבצע יתקיים עד ה- 28.2.18

במבצע  יוצאת  'פלפוט'  חברת 
המחזיקים  חבר  מועדון  לחברי 
ישראכרט:  אשראי  בכרטיס 
התיקים  מותג  של  ספורט  תיק 
 ₪ ב-63   TOTTO והספורט 
והמשלוח   ₪ 89.9 בלבד במקום 
חינם עד ה- 15.3.18 או עד גמר 
הנחה   10% ובנוסף,   המלאי 
למבצע:  לינק  החיוב.  במעמד 

https://goo.gl/1WDvNm

קולקציית  משיקה    FOX
גלימות לילדים ולילדות מעולם 

הילדים. מחיר: 19.90 ₪

משיקים  פריז  לוריאל  פורים:  לכבוד 
צבעי שיער שובבים כמו איפור, בספריי,  
יורד לאחר חפיפה אחת. הסדרה  אשר 
מורכבת מ-6 גוונים: אפור, ורוד פוקסיה, 

לבנדר, כחול פסטל, ורוד וטורקיז

 magic :הסוף למסירי האיפור
 glove – by Mon Platin
ייעודית להסרת האיפור  כפפה 
ללא  הפנים  ניקוי  המבטיחה 
בעזרת  כימיקלים,  מעורבות 
גם  מסיר  בלבד,  חמים  מים 
 59  : מחיר  במים.  עמיד  איפור 
מורשות  במספרות  להשיג   ₪

Mon Platin Professional

 2018 פברואר  חודש  במהלך  יוצא  פריז,  לוריאל 
)ו/או עד גמר המלאי( למבצע על האיפור העמיד: 
+ שפתון עמיד אינפליבל  מייק-אפ טוטאל קאבר 
עד 24 שעות ב- 110 ₪ פריימר אינפליבל ב- 70 
₪ מייק-אפ טוטאל קאבר ב- 80 ₪ פלטת סמקים 

ב- 60 ₪ שפתון עמיד אינפליבל ב- 50 ₪

 EVERGLOW את  משיק  ג'ייד 
COLLECTION  קולקציה חדשה וזוהרת 
היילייטרים  פלטת  המכילה:  במיוחד 
קטיפה  במרקם  היילייטר  גוונים,  בארבעה 
וליפ  מטאלי  בגימור  צלליות  פלטת  נוזלי, 

גלוס ב-  4 גוונים זוהרים חדשים

מותג הטיפוח והאיפור קליניק 
מרחיב את הסדרה האייקונית

לטיפול   Even Better
את-  ומשיק  בפיגמנטציה 
 Even Better™ Glow Light
 Reflecting Makeup SPF
15 מייק אפ למראה עור זוהר 
בכתמי  ולטיפול  מידי   באופן 
עור לאורך זמן. מחיר:  159 ₪ 

מגיע ב- 21 גוונים
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ויסקי רויאל סאלוט
(שיבאס 21 שנה, 750 מ“ל)

ויסקי לבל 5

וודקה רוברטו קוואלי
(1 ליטר)

ליקר בנדקטין
(700 מ“ל)

בלאק לייבל
1 ליטר

ג‘ק דניאלס דבש
(700 מ“ל)
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בירות סטלה, היינקן וקרלסברג
יין ירדן קברנה 2014(330 מ“ל, ארגז 24 יח‘)

(מוגבל ל-2 יחידות)
יין לבן ברטנורא
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& 139 &109&99

&125 &125

&149

& 99

2 ב-

ועוד מגוון רחב בחנות...

יקב רמת נגב 3+1 מתנה
(סדרת קדש ברנע)

(הזול מביניהם) עד גמר המלאי, מוגבל למימוש 1 בקניה

2ב-349&

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים

בקבוק מיוחד
2 ליטר

שיבאס 18 שנה
(מוגבל ל-2 יחידות)

 מבחר יקבי בוטיק ויינות מתיישנים מהארץ ומהעולם

עדלאידע



עמדות מידע דיגיטאליות

כל המידע, על כל הזכויות, אתר מקיף, ברור, פשוט ופרקטי.
כל זכות הוא הכתובת הראשית לזכויות בישראל. המידע באתר עושה 
סדר באינפומציה, בבירוקרטיה ובטפסים ונכתב ע“י הארגונים המובילים
בכל תחום ותחום. כך שבכל רגע, בכל מצב, תוכלו להבין מה מגיע לכם,

ולהדפיס את המידע והטפסים.

 במיוחד בשבילכם...
עמדות מידע דיגיטאליות "כל זכות"

שאינם נגישים לאינטרנט

רוצים
להגיש בקשה
לקצבה ואין לך

את הטופס?

רוצים לבדוק מידע
מה תהליך הגשת בקשה

לסיוע בשכר דירה
ואין לך היכן? 

ומה עוד
הזכויות שלכם?

שעות פעילות העמדות:
ימים שני ורביעי בין השעות 12:00-10:00

במרכז מיצוי זכויות רחוב רבי עקיבא 89, בני ברק. 
יום שלישי בין השעות 13:00 – 15:00

במרכז עוצמה רחוב רבי יהושע 28, בני ברק. 

בס"ד

האגף
לקידום
הילד

ידע שווה כוח
אמהות ונשות חינוך יקרות, 

'עזר מציון', עיריית בני ברק – מחלקת החינוך ו-360 התוכנית הלאומית לילדים ולנוער, 
מזמינים אתכן לערב שייערך אי"ה ביום ג' י"ט באדר )6 במרץ(  בשעה 20:00, בבית 'עזר 

מציון', רח' הרב רבינוב 5 בני ברק.

בתוכנית:
< דברי ברכה:

הרב חנניה צ'ולק | יו"ר 'עזר מציון'
נציגות אגף החינוך, המחלקה לחינוך מיוחד ו-360 התוכנית הלאומית לילדים ונוער

< עולם פנימי 
דברים היוצאים מן הלב | הרב חנוך דרורי, יועץ חינוכי

< ועדות השמה ושילוב - מילון מושגים
גב' תמר דביר

< אמהות שואלות והמומחים משיבים – פנל בהשתתפות:
גב' ב' רובין, מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד

גב' א' אלרון, פסיכולוגית חינוכית מומחית, ראש תחום הגיל הרך בשפ"ח
גב' ר' קונשטט, נציגת פיקוח משרד החינוך

< משוב וסיום – גב' שולמית סוויסה, מפקחת מתאמת חנ"מ מחוז חרדי, משרד החינוך

ההשתתפות בכנס כרוכה ברישום מראש בטלפון:
073-3956704

נשמח לראותכן!

עזר מציון מרכז מידע וייעוץ |  רח’ רבי ישמעל 7 בני ברק טל’: 073-3956740

 מתקשה ויש 
הילד

מלצה לפנות 
ה

לוועדה?

עומדים לפני ועדת 
השמה או שילוב?

מעוניינת לדעת עוד 
על החינוך המיוחד 
והחינוך הרגיל? 

מצברים?מעוניינת למלא 

בפנל המומחים

יועלו לדיון שאלות 

מתוך אלו שיתקבלו 

עד י"ב באדר

בפקס:

0733951041 או במייל:  

tovih@ami.org.il

מספר המקומות מוגבל!

 
  

בס“ד

"המרכז להורים וילדים בגיל הרך" שע"י התכנית 360 לילדים ונוער 
בעיריית בני-ברק, יזם השנה פרוייקט " בניחותא", המיועד לקהל 

האימהות הרחב, במטרה לתת כלים בנושאי הגיל הרך.

אנו שמחים להודיע על סדרה של סדנאות במפגשים קבוצתיים שתתמקדנה 
בפיתוח היכולת ההורית לצמצום פערים שפתיים והעשרת יכולת הביטוי .

בזמן  בבית,   לקידום השפה  להורים  כלים"   "ארגז  הקניית  מטרת הסדנה: 
ספונטני, יומיומי, ובלמידה יזומה.

קהל יעד: הסדנא מיועדת לאימהות לילדים בעלי התפתחות תקינה, או בעלי 
ההבעה  יכולות  את  לשדרג  שפה,   רכישת  לעודד  המעוניינות  שפתי  איחור 
ולהפוך את תהליכי ההתפתחות והלמידה לנעימים, נגישים, זמינים ומזמינים.

סדנה מרוכזת: 4 מפגשים של שעה וחצי.
במכוני  התפתחותית,   תקשורת  קלינאית   – סלוצקין  מיכל  גב'   בהנחיית: 

התפתחות הילד של קופות החולים 'מכבי'  ו'כללית.'
בני   ,31 הירדן  בגיל הרך, רחוב  וילדים  הסדנאות תתקיימנה במרכז להורים 

ברק, בימי שלישי בערב (20:30-22:00).
עלות – 150 ₪ לכל מפגשי הסדנא (התשלום מראש).

                                מספר המקומות מוגבל!
טלפון להרשמה ולפרטים נוספים:

 margalitf@bbm.org.il :טל: 03-7707391 | מייל

בברכה,
יפעת גלבוע וצוות המרכז

סדנאות והנחיה לאימהות
לעידוד שפה אצל ילדים ופעוטות

האגף
לשירותים 
חברתיים

האגף
לשירותים 
חברתיים

                  בהתקרב ימי הפורים, ימי חג ושמחה, אנו פונים לכלל הציבור, בכל לשון       
                של בקשה, לעשות כל שבידכם לא למכור ,לא לקנות ולא להשתמש 

               בחומרי נפץ מסוכנים, שלצערנו, גרמו בעבר, אסונות ויגונות.
               כדי למנוע מצבים מסוכנים, יש לנקוט בצעדי זהירות נדרשים.

               •  תחפושות: רוכשים רק תחפושת המאושרת ע"י מכון התקנים. יש להקפיד             
              שהתחפושת תאפשר לילד להיות נייד, לא תלחץ על הגוף, ועל המסכות לכלול
           פתחי אויר למניעת חנק, חלילה. השימוש במסכות אינו מומלץ לילדים מתחת

           לגיל 8, מכיון שהן מגבילות את שדה הראיה.

         • על תחפושת בטיחות רשום " חסינת אש", אך יש לזכור, כי לאחר מספר 
        כביסות, התחפושת כבר אינה חסינה.

        • בהכנת תחפושות ביתיות, יש להקפיד להשתמש בחומרים שאינם דליקים,
        כגון: צמר גפן, נוצות, ולא משתמשים בשרוכים וחוטים ארוכים שעלולים

        להיכרך  סביב הצוואר.

       • מנחים את הילדים להוריד את כל התחפושות וכל האביזרים הנלווים 
       (פיאות, מסכות) בעת משחק במתקני שעשועים.

      • איפור- צריך להקפיד שלאיפור ישנו אישור משרד הבריאות. איפור 
      ש"מוצאו" לא ברור עלול לגרום לפריחה או לאלרגיה. יש לוודא שהמוצר

    אינו מכיל חומרים רעילים. מומלץ למרוח קרם לחות לפני האיפור, כך,  להקל 
    על הסרתו. מומלץ להסיר איפור במסיר איפור עדין, או במים פושרים וסבון.

     • אקדחים ונפצים- אסור להשתמש באקדח צעצוע היורה כדורי פלסטיק,
         אין לשמור פיקות וקפצונים בכיס מחשש להתפוצצות, אין לירות פיקות

   בקרבת האוזניים והעיניים מחשש לגרימת נזק בלתי הפיך, אסור להשתמש 
   ברקטות, זיקוקים גדולים ועוד.

     • תרסיסים- יש להיזהר כשמשתמשים בכל סוגי התרסיסים, כמו: ספריי 
    לשיער, ספריי שלג וכדומה, שהינם חומרים דליקים ביותר, אסור לרסס
     על הפנים ועל הגוף מחשש לפגיעה בעיניים ולא לרסס בסמוך למקור

      אש מחשש להתפוצצות.

      • משלוחי מנות- יש להקפיד שמשלוחי המנות לילדים עד גיל 5 לא יכילו 
         ממתקים העלולים לגרום לחנק (פיצוחים, סוכריות קשות, מסטיק עגול וכו')

      • עישון סיגריות- הפעילות כנגד עישון סיגריות הינה בכל ימות השנה, אך 
       תקופת חג הפורים מצריכה מאבק מיוחד כנגד, וזאת צעירים שבגלל שמחת
         החג מעשנים סיגריה אחת בתקופה זו, נגררים לעוד ועוד ומתקשים להיגמל
            ממנה, ויש לזכור את דברי גדולי ישראל שהמעשן חובל בעצמו ומזיק גם

               לגוף וגם לנשמה בביטול תורה.
ולעצמכם לביעור  לנו  ולכלל התושבים: אנא עזרו  אנו קוראים לציבור ההורים, לסוחרים 
הנגע הרע הזה, חדלו ממכירת חומרים מסוכנים או מקנייתם והקפידו על כללי הזהירות 

והבטיחות, כדי שימי הפורים יהיו ימי שמחה, אושר ונחת לילדים ולהורים.
בברכת פורים בטוח ושמח,

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

ו’  באדר - ח’ באדר 
תשע”ח  21-23/2/2018
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

דופלקסים

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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, 1,870,000 

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(_____________________________________________

באר שבע

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,220,000. 

_____________________________________________)07-07(תיווך יעקב, 054-4901948

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 דירת קוטג' 188 מטר, 
אופציה 130 מ', ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק.הרצוג, 
050-5265899)04-08(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

אחיסמך
 זכות לדירה בפרויקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, החלה בנייה, 
_____________________________________________)05-09ל(054-8407883

 ברח' אהרונסון, 3.5 
חד', 92 מ"ר, קומה ג' 
עם גג בטון, משופצת 

ומרווחת, עורפית, 
אופציה ממשית לבניה 

על הגג, 1,880,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 
45 מ"ר בקומה א', שניתן 
להשכיר. וכן מחסן דירתי 

וחניה, 2,200,000. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________ 4-4.5 חדרים

 ברשי מיקום מרכזי ושקט, 
ק"ב + מעלית + י.הורים, 

מזגן, סוכה, מסוגרת,
_____________________________________________)06-09ל(052-8612233

 ברובע ג' הדתי, 4 חד', 
גדולה, 136 מ"ר + מרפסת + 
_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

 ברח' בר אילן, מול קריה 
חרדית, 3 חד', מרפסת + 

אופציה לתוספת אחרי שיפוץ 
יסודי. תיווך יעקב, 

054-4901948)07-07(_____________________________________________

+5 חדרים
 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,980,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בק. הרצוג, 
בתהליכי בניה, 5 חד', מפרט 

גבוה במיוחד, 1,350,000 
 050-4102467)06-09(_____________________________________________

 דירה מחולקת משופצת 
כחדשה, מושכרת 4,000 
ש"ח נטו, רחוב דוב יוסף, 

מחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)07-08(_____________________________________________

 רחוב אלפסי מחולקת 
ומשופצת מושכרת, 3,300 

ש"ח נטו במחיר שלא יחזור על 
עצמו, 695 אלף ש"ח. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 רחוב סנהדרין דירה 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור, 
תשואה 8 אחוז נטו במחיר 

מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)07-08(_____________________________________________

 רחוב שאול המלך, דירה 
מחולקת שהסתיימה, רק 

עכשיו ניתן לקבל, 4,000 ש"ח 
נטו, במחיר מציאה. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
וחלוקה במחירים שפויים 
התקשרו עוד היום. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 בית קרקע בכותל המערבי 
שכונה א' מעולה למגורים 

וחלוקה במיר מציאה. משה 
_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 בית קרקע במשעול פארן, 
50 מטר, גינה 120 עם זכויות 
בניה והרחבה במחיר מציאה. 

_____________________________________________)07-08(משה אלוש, 054-3255667

 דירת 4 חדרים, כ- 100 
מטר, מעולה להשקעה 

וחלוקה במחיר מציאה. משה 
 בנורדאו, דופלקס 5.5 _____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

חד', קומה ג', ד', מעלית, גג 
בטון, 2,000,000 ש"ח, לל"ת, 

054-8455015)07-10(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א 
+ מחסן, משופצת מאוד, 

1,160,000, גמיש. תיווך יעקב, 
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 חברת משלב יוצאת 
בשיווק פרויקט היוקרה 

"האחוזה" ברמת בית שמש, 
בפרויקט פנטקוטג'ים, ומיני 
קוטג'ים בלבד, הכוללים 2 
חניות מקורות ונוף פתוח, 
החל מ- 1,999,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-08(לפרטים: 0584-611311

 בבלעדיות בבן שטח, 
דירת גן, 5 חד', חייב למכור, 

2,050,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! בהמאירי, דירת גן, 4 

חד' + אופ' להרחבה,
052-5752500)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בנין חדש 
ומטופח, חדשה! 4 חד', חזית, 
פרטיות, רק 1,500,000 ש"ח. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)08-08(_____________________________________________

 באזור רבי מאיר, 3 חד', 
רציני למכור, 1,300,000 ש"ח, 

גמיש. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)08-08(הנדל"ן, 052-3251213

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

בניין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)08-08(להרחבה, 054-9422194

 בשכונה ו' החדשה, רח' 
בר-לב, 5 ח' עם מחסן בטאבו, 

קומה 2/6, גודל 140 מ"ר, 
קרוב לקריה חרדית, במחיר 
מציאה, 1,110ח,000 ש"ח. 

סוגדא נכסים, 054-4490025, 
052-6003046)08-08(_____________________________________________

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

ומעולה לחלוקה, 570,000 
ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)08-08(_____________________________________________

 במבצע-עובדה, 3 חד', 76 
מ"ר, ק"ד, מרוהטת, משופצת 

ומושכרת, ב- 2,100 ש"ח, 
598,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)08-08(_____________________________________________

 מכונס נכסים: 
במבצע-נחשון, 3 חד', 78 מ"ר, 

ק"ק, מרוהטת, בהזדמנות, 
625,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ג', רח' קלישר, 
3 ח' קרוב לאוניברסיטה )500 

מטר(, קומה 2/4 בגודל של 
78 מ"ר, רק ב- 660,000 ש"ח. 
סוגדא נכסים, 054-4490025, 

052-6003046)08-08(_____________________________________________

 בשכונה יא', רח' החידא 
קרוב לגרנד קניון, 3 ח', 

קומה 2/4, מושכרת, 76 
מ"ר, מתאימה לחלוקה, רק 

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה רח' 
מבצע עובדה, 3 ח', קומה 2/4 

משופצת, ממוזגת, 72 מ"ר, 
כניסה מיידת, רק 585,000. 

סוגדא נכסים, 054-4490025, 
052-6003046)08-08(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
לרציניים בלבד. "חמד 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 053-3357316

 בלעדי!! ביעבץ, 5 
חד', 125 מ"ר,  משופצת 

+ חצר ענקית + מרתף 
גדול, 3,300,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן"
_____________________________________________)08-09ל(052-7633978

 בלעדי!! בשיכון-ה', 3 
חד', חדשה + מ.שמש 
+ מעלית + גג בטאבו, 
1,800,000 "יאיר נדלן" 

_____________________________________________)08-09ל(052-7633978

 בשיכון-ה, 4 חד', 
חדשה + מ.שמש, 

2,100,000 * ופנטהאוז 
חדש + מ.שמש, ענקית, 
חזית, 3,500,000. "יאיר-

_____________________________________________)08-09ל(נדלן" 052-7633978

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, ק"ב, 

חזית-פתוחה, 100 מ"ר + 
סוכה + מעלית, במיקום 

מבוקש מאאאד! + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)08-08(נדלן" 052-7683068

 לשתי משפחות/
למשקיעים!בצייטלין! 3 
)כ- 60 מ"ר( + הרחבה 

לצד )20 מ"ר( + גג בטון 
לבניה! "אלוני נכסים" 

052-7610603)08-08(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ד, כ- 130 
מ"ר מחולקת חדשה!!! 

2,140,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,690,000 ש"ח, 

תוכניות במשרד.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

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

מ- 1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מ', מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במקובר, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

5 + גינה, מפרט עשיר, קבלן 
_____________________________________________)08-08(אמין. א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 

חד', מפוארות וגדולות, חזית, 
3 כ"א, החל מ- 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במימון, 3.5 חד', משופצת 
+ יחידה + אופציה גדולה, 

2,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת 
גן, 120 מ', משופצת 

ויפה + 2 יחי' מושכרות, 
ב- 5,500, 3,350,000. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)08-08(_____________________________________________

 פנטהאוז מהמם חדש 
בכהנמן/לוי-יצחק, 115 מ"ר 
+ גג מוצמד נקי, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-הנדל"ן,
050-4177419)08-08(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבניין חדש ויוקרתי, דירת 
גן, 5 חד', + חצר, ס"ה 200 
מ"ר + כ.פרטית, 2,900,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 055-6781335

 בברויאר, בבניין בוטיק 
בגמר בניה, מיני פנטהאוז, 

170 מ"ר, ק"ד, מפרט גובה + 
_____________________________________________)08-08(חניה, 055-6781335

 באזור הרב שך, דופלקס, 
5 חד' )3+2( + מרפסת גג, 

מצב טוב, התרי בניה נוספים 
על הגג, ק"ג, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולב, 
דירת-גג, 4.5 חדרים, 115 

מ"ר, משופצת, ק"ג, 
חזית + חניה, 2,000,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בנורדאו, דופלקס, 4 חד', 
120 מ"ר, 1,620,000 גמיש. 

_____________________________________________)08-08("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס, 

8 חד', 240 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, משופצת. 

"חמד נכסים" 3,390,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח, 053-3357316

 בסמטת אזר, דופלקס, 
6 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000. 

"חמד נכסים"
053-3357316)08-08(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, דופלקס 6 חד' 
)4+2( מוכנה לחלוקה! 

משופצת מהיסוד + 
מרפסת שמש + מעלית, 
ב- 2,600,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים, 050-4177750

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בקג' עם מעלית, 

4 חד' ומעליה 2 חד' + 
גג משופץ, חזית וחניה,  
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 ביונה-הנביא, דופלקס, 
מטופח, 180 מ"ר, חזית, 

ניתן לפיצול/טאבו משותף, 
2,200,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! נדירה בחנה 
סנש, דירת גג )דופלקס(, 

150 מ"ר בכול קומה, 
ק"א ואחרונה, 5 חדרים, 

מעוצבת ומושקעת 
ברמה גבוהה + גג ענק 

150 מ"ר ניתן לבנות 
יחידות וכו'... 3,650,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 5 
חדרים, 150 מ"ר, 3 

חדרים למטה 75 מ"ר + 
2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,290,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באזור המרכז, 
דופלקס 7 חד', מחולק 3.5 
חד' 80 מ"ר + 2 יחידות על 

הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת, 

2,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 באיזור בעלי מלאכה! 
דירת גג, 2 מפלסים 

כ- 150 מ"ר + מעלית + 
חניה *בקרבת מוהליבה 

)שקטה(, 5 חד', מפוארת 
ביותר + תוספות! "אלוני 

_____________________________________________)08-08(נכסים"052-7610603

 בגני-גד, 5 חד,' כ- 120 
מ"ר, קומה-ג', מפוארת, 
2,170,000 ש"ח, גמיש. 

"נדל"ן-הקריה" 050-3000121, 
052-7673622)08-08(_____________________________________________

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

ניתנת לחלוקה, 2,430,000 
ש"ח. "נדל"ן-הקריה" 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,370,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א, 6 
חד', 150 מ"ר, חדשה, כניסה 
מיידית, ק"6 + מעלית, חזית, 

2,590,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

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

להחלפה לדירה יותר זולה, 
2,050,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-15ל(054-8402332

 בלעדי בפרדו, 5.5 
חדרים, 135 מ"ר, חזית, 
ק"ג + מעלית + חניה + 
מחסן, 2,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי מציאה במנחם, 
5 חדרים, 120 מ"ר, 3 
כ"א, ק"א, משופצת 
+ חניה + סוכה 15 

מ"ר, 2,140,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)08-08(_____________________________________________

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת ל- 2+3, 

מושכרת, כניסה פרטית, 
2,050,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

 ברח' הרב לוין פינת 
התפוצות, )על גבול 

ר"ג-בסוף בירנבוים(, 5 
חדרים, 115 מ"ר, קומה 
ג', משופצת + מעלית 

+ חניה + מ.שמש. 
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)08-08(_____________________________________________

 באזור בן זכאי בבניין חדיש, 
5 חד' )6 במקור(, 145 מ"ר, 
סלון גדול, מושקעת ביותר 

+ 2 מחסנים למטה צמודים 
30 מ"ר ניתן להפוך ליחידה, 

ק"ג + מעלית + חניה, חזית. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 דירת 4 חדרים, מסודרת 
ויפה, קומה א' עם מעלית, 

בנין מטופח עם חניה בטאבו 
ברחוב יגאל. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרים, קומה ב', 95 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח, למהירי 

החלטה. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בבירנבוים, 
4 חדרים, 90 מ"ר 
+ מרפסת, ק"א 

בטאבו-משותף, מיידי, 
1,350,000 ש"ח 

)אופציה-לרישום מלא על-
הקונה(. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בחי טייב 4 - "בית 
פתוח"!!! למבקרים ביום 
שישי - ח' אדר )23.2.18( 

בשעה 10:00-11:00 - 
לל"ת!!! 4 חדרים, 90 

מ"ר, קומה ג', חזית 
פתוחה + סוכה + מעלית 

וחניה + א.הרחבה. 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)08-08(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

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

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)08-08(_____________________________________________

 מקבלן בבניה בהרצל בנין 
בוטיק, דירה בקומה, 3 כ"א, 

מרווחת, מפרט עשיר, מ.שמש 
+ סוכה. תיווך, 052-2781909, 

_____________________________________________)08-08ל(אור-אל

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד', כ- 90 מ"ר + סוכה, 

משופצת, אופציה לבניה. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)08-08(_____________________________________________

 בזכרון מאיר אזור 
ברטנורא, 4 חד', כ- 110 

מ"ר, קומה ראשונה, 
חזית! רק ב- 1,970,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)08-08(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול, 
4 חדרים, כ- 95 מ"ר, 

משופצת מהיסוד 
+ מרפסת סוכה + 

חניה משותפת, קומה 
ראשונה, חזית, רק 
2,000,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)08-08(_____________________________________________

 בסוקולוב/אבן גבירול, 
ק"א, חזית, 4 חד', חדשה, 

מפוארת סוכה ענקית, 
1,990,000 ש"ח, גמיש. תיווך-

_____________________________________________)08-08(הנדל"ן, 050-4177419

 ברבי-מאיר, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת כליל, 

מטבח-פסח, אופציה ליחי"ד, 
חזית. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאת 
השנה! הקודם זוכה! 4 
חד' + מעלית + חניה + 

סוכה + יחידת הורים! 
כחדשה! "אלוני נכסים" 

052-7610603)08-08(_____________________________________________

 בברטנורא, 4.5 חד', 
104 מ"ר + סוכה, קומה-ב', 

כחדשה, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בנורדאו, 4.5 חד', כ- 100 
מ"ר, 3 כ"א ניתנת לחלוקה, 

רק 1,420,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בירמיהו, 4 חד', 85 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 

1,850,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בתחילת בניה! בשיכון ג', 
4 חד' גדולה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבנין חדש בברטנורא, 4 
חד', חזית, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,890,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 לל"ת בגמר בניה ברח' 
השניים פ"כ, ק"ד, חזית, 4 

חד', 1,700,000 ש"ח,
055-6781335)08-08(_____________________________________________

 לל"ת, בגמר בניה ברח' 
השניים, פ"כ, ק"ה, כ- 4 
חדרים, 1,650,000 ש"ח,

055-6781335)08-08(_____________________________________________
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3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

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

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, 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, 

052-7103979)49-20/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

פתח תקווה

 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, 1,840,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 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(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

דימונה

 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

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

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

_____________________________________________)05-08ל(050-4167200

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברח' הלוחמים קרוב 
לרח' רמב"ם בבנין חדיש, 

4 חד' גדולים, משופצת 
מחדש עם נוף בק"ג עם 

מעלית, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באלוף שמחוני, ק"ב, 
4.5 חד' בשטח של 

120 מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 4 חד', 
ק"1, חזית, משופצת, 

כ- 100 מ', 1,850,000, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד 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(_____________________________________________

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

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

 ביהודה נחשוני, טאבו 
משותף, 4 חד' + מרפסת, 85 

מ"ר, 1,200,000 ש"ח, 
03-6765524 ,053-3111238)06-09(_____________________________________________

 בגורדון, 794 חד' מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)06-09ל(052-4200019

 צמוד למרום נווה 4 חד', 
מרווחת!! + מעלית + חניה, 

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)06-09(רחוב, 052-6585808

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בכפר אברהם ברב 
אונקרמן 3 חד'+ למכירה/
השכרה, כ"א, נוף מדהים, 

משופצת, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-09ל(054-6303990

צפת

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

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

כולל אינסטלציה, חצר צמודה, 
_____________________________________________)07-10ל(1,680,000 052-7171748

 לל"ת בקוק/חרל"פ, 
3 חד', ק"ב + מרפסות, 

מושקעת, מוארת ומאווררת, 
_____________________________________________)07-10ל(077-4100980

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 זכות לדירה 5 חד', 

מפוארת באברהם רביץ, נווה 
יעקב, בבניה, מציאה, 

_____________________________________________)07-10ל(053-3159993

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה בדרום בעיר, 
3 חד', 70 מ"ר, קומה 

ב', במצב טוב, 560,000 
ש"ח. שניר, 

052-2888181)07-07(_____________________________________________

 מציאה ברח'-ויצמן 
המבוקש והמרכזי, 3.5 

חד', משופצת, מרפסת, 
אופציה להרחבה, 

660,000 ש"ח. שניר, 
052-2888181)07-07(_____________________________________________

 לל"ת באזור דובק, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, 

עורף פתוח ושקט, 
1,940,000 ש"ח,

_____________________________________________)07-10ל(052-7651162

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד, 100 מ"ר + 

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)08-08(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 בדנגור, 3 חד' + סוכה 
8 מ"ר, מקורה + אופציה 

ממשית, קא', חזית. "פנחס 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

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

_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד' + סוכה, מעלית, 

היתרי בניה, 1,490,000 
ש"ח, גמיש. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, היתרים 
לכ- 25 מ"ר, 1,375,000 

ש"ח, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)08-08(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 3 חד', 
ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד, 1,470,000 

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

23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 במוהליבר, 3 חד', ק"ק 
מוגבהת, משופצת ויפה, 

כ- 70 מ"ר + אופציה 70 מ"ר, 
1,520,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 במוהליבר, 3.5 חד', ק"ק 
מוגבהת + רשיון ל- 130 מ"ר 
+ חצר 25 מ"ר, חזית לגינה, 

1,750,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בשך-חיד"א, כ- 3 חד', 
ק"א, חזית, אופציה, משופצת 
ומטופחת, 1,490,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך-הנדל"ן,
050-4177419)08-08(_____________________________________________

 באיזור הרצל, דירת 
נכה, 3 חדרים, 80 מ' + 
חצר 40 מ', 1,500,000 

ש"ח, גמיש. מתחם 
_____________________________________________)08-08(הנדל"ן, 050-4000640

 3.5 חדרים + יח"ד ברמת 
אהרון, ק"ב, מושקעת. "תיווך 

_____________________________________________)08-08(-אריה" 0533-172-172

 בלעדי, 3 ח' בדוב הוז, 
קומה ב' + מעלית + חניה 

+ חזית, מסודרת, 1,500,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאוב 
נויפלד, קומה ב', חזית + 
אופציה, 1,380,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בנורדו, 60 
מטר + מעלית, קומה א', 

מפוארת, 1,400,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, 70 מטר ברוטו, 

קומה א', בנין מטופח, 
1,400,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', חזית בטאבו 
משותף בנועם אלימלך, 65 
מטר + יחידה של 25 מטר 

+ מעלית, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאוב 
משותף בנועם אלימלך, 

65 מטר, חזית + מעלית, 
1,020,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)08-08(אלטרנטיב, 054-5500263

 בעמי/אהרון דב, 
3 חדרים + מרפסות, 

ענקית, כ- 80 מ"ר, 
3 כ"א, חזית, ק"א, 

1,560,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 זה הגיע! וגם ילך 
מהר... במכבים, 3 חד', 
קד', 1,270,000 ש"ח, 
אל תחמיצו! מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד' 
+ מעטפת מוכנה 

ומשולמת של עוד 80 
מ"ר, 1,820,000 ש"ח, 

מפתחות ותוכניות 
חלוקה מגוונות ב"אביחי - 

_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

 הזריז נשכר! 
באברבנאל! 3 חד', קג' 
ואחרונה, בבנין מצוין! 

1,400,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בואו לראות! בנורדאו! 
3 חד', קא', משופצת, 

חזית, בנין קטן ומטופח, 
1,430,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

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

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

052-2452820)08-08(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,450,000 ש"ח.
"נדל"ן-הקריה" 050-3000121, 

052-7673622)08-08(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ד, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, מפוארת 

כחדשה!!! 1,290,000 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד', משופצת, 
חזית + יחידה + גג, 

2,050,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד' + חצר 
גדולה, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בגרשטנקורן, 3 חד', 
80 מ"ר )4 דיירים( משופצת 

+ אופציה, ק"א, חזית, 
1,790,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת + אופציה, 
1,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה בצד 

30 מ"ר כולל רצפה ועמודים 
ובגג בטון, ק"ג, משופצת, 

ניתן לחלוקה, מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות במשרד 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור המרכז בטאבו 
משותף, 3 חד', 80 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 יחידות 
שמושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
_____________________________________________)08-08(ק"ד. א.פנחסי, 03-5799308

 בז'בוטינסקי ליד מכון 
מור, 2 חד', 60 מ"ר, 

משופצת ויפה, קומה א'. 
חיים רימקס 100%, 

050-6622311)08-08(_____________________________________________

 באבו חצירא, 2.5 מקורית 
וגדולה, אפשרות להרחבה 

ל- 5 חדרים במיידי, ק.4, ללא 
מעלית, 1,320,000 ש"ח, 

052-2647458)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
2 חד' + הול כ- 55 מ"ר, 

קו' א', חזית, טאבו מסודר, 
1,150,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי בסוקולוב, 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, קו' א', אפשרות 

הרחבה כ- 40 מ"ר, 1,400,000 
ש"ח. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קומה ד', גג רעפים, 

1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 ברח' חיד"א קומה 
א', 2.5 חד', מסודרים 

עם אופ' להרחבה, 
1,300,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 שלא תגידו שלא 
אמרנו! בז'בוטינסקי, 2 

חד', מרווחים ומשופצים, 
מחולקת לשתי יחידות! 

מושכרות ב- 4,000 
ש"ח! רק 1,175,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים"
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 תגידו לנו אם תמצאו 
יותר בזול! בברוט! 2 חד', 

ק"ק, אפשרויות הרחבה 
1,090,000 ש"ח, בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים"
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 מציאה בפלמ"ח!!! 
2 חד', ענקית, כ- 50 מ"ר 

אופציה לסוכה, רק 1,240,000 
ש"ח. "נדל"ן-הקריה" 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2.5 חד', 
משופצת + גג, 1,400,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה 
ביחזקאל, 45 מ"ר, 

דירת-חדר + מרפסות, 
חזית, חצי-קומה לעלות, 

ניתן להפוך ל- 2ח', 
מיידי, 1,020,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 צמוד למרכז, 3 חד', ק"א, 
מרפסת בהיתר, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)08-09ל(תיווך - דימונה, 052-3717213

 במחיר של דירה 
אחת בפ"כ! 3 דירות 

ברחוב הגיבורים והירדן, 
מושכרות ומנוהלות! 

1,300,000 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 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)08-08/18(_____________________________________________

 בהזדמנות, חדשה בשוק, 
בשמואל-הנביא ברחוב עץ-

הדר, 4.5 חדרים + מרפסת, 
מפתחות בתיווך צימוקי, 

02-5638221)08-08(_____________________________________________

 בגילה ה', דירה נחמדה 
ק"ג, 3 חד', שקטה, נוף, כ"א, 
_____________________________________________)08-09ל(1,320,000 ש"ח, 02-5441161

 ברחוב דהומיי, שלושה 
חדרים, מול הסופרמרקט, 

טוב להשקעה, בטיפול תיווך 
_____________________________________________)08-08(צימוקי, 02-5638221

 בקהילה, מבחר דירות 
החל מ- 690,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)08-08("ארץ הצבי" 052-5253470

 דירות עם ממ"ד ומעלית, 
להשקעה החל מ- 700,000 

ש"ח. תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470)08-08(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 להשקעה ברחוב 

הגיבורים, קומת כניסה, 3 
חדרים, 64 מ"ר, מושכרת 
2,050 ש"ח, רק 650,000 

ש"ח. תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470)08-08(_____________________________________________

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

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
_____________________________________________)08-08(גינה, חניות, 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
בבת-גנים בית בודד, משופץ, 

8 חד', עליית גג גדולה, מרתף, 
_____________________________________________)08-08(ממ"ד, חניה, 0522-656825

 דירת גג במרכז, חדשה 
3+2, מעלית שבת, מרפסת 

_____________________________________________)08-08(סוכה. נטלי, 052-2948691

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאטוז חדש מיוחד 

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

_____________________________________________)08-08(מ"ר, 0522-656825

 בהזדמנות, רוטשילד/
הרב קוק, 6 חדרים גדולים 
)דירה בקומה(, קומה ג' + 

מעלית, חניה ומרפסת שמש, 
2,090,000 ש"ח,

050-4464170)08-08(_____________________________________________

 מבחר קוטג'ים בבת גנים, 
שעריה, רמת ורבר במחירים 

אטרקטיבים. נטלי,
052-2948691)08-08(_____________________________________________

 באזור הרב קוק ובאיזור 
פרנקפורטר, 3.5, מרווחת, 

_____________________________________________)08-08(מעלית. נטלי, 052-2948691

 בהרצל/אהרונסון, 3.5 
גדולים, ק.א + מעלית, 

050-3528252)08-08(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפלט 
ברמת-ורבר מושכרות ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)08-08(נוסף וגינה, 0522-656825

 באיזור בלפור, 2.5, 
מרווחת, קב' לא אחרונה 
במחיר אטרקטיבי. נטלי, 

052-2948691)08-08(_____________________________________________

דופלקסים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 בק.הרצוג בגני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

_____________________________________________)06-09ל(4,900 ש"ח, 052-7127207

 בק.הרצוג בעמק יזרעאל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)06-09ל(050-4132925

 ברבי עקיבא, 5 חד', 
דופלקס, קומה 4 + מעלית, 
3 כ"א מלאים + גג מרוצף, 
_____________________________________________)07-08ל(סוכה, מיידית, 052-2143994

 ברזיאל 2, 4 חד', חדשה 
מקבלן, נוף, קה', מעלית, 

לממושכת, 4,400 ש"ח, לל"ת, 
050-4444667)07-10(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מלאכי

 המציאון! להשקעה דירות 
החל מ- 460,000 ש"ח - 

_____________________________________________)08-08(אלפסי נדל"ן, 052-2790370

3-3.5 חדרים
 בחרדי, דירות 3 חד', החל 

מ- 690,000 ש"ח - אלפסי 
_____________________________________________)08-08(נדל"ן, 052-2790370

 מבחר דירות להשקעה 
החל מ- 590,000 ש"ח, 

תשואה, יפה. "נדל"ן-הקריה" 
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

2-3-4 חדרים, מחירים מתחת 
למחירי שוק לדיירים טובים, 

אפשרי מרוהטות, 
054-7477054 ,03-5444815)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! בהרצוג, 4 
חד', חדשה + מ.שמש 

*בנועם-אלימלך, 5 חד' + 
מרפסות, ק"א + מעלית. 

"יאיר נדלן"
_____________________________________________)08-09ל(052-7633978

וילות ובתים
 באנילביץ, בית פרטי, 4 

חד', 110 מ"ר + גינה חדשה, 
8,000 ש"ח. א.פנחסי,

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס, 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת, 2 חד'. 

"חמד נדל"ן" 
053-3357316)08-08(_____________________________________________

 בדסלר, 7 חדרים, 
ק"ג למטה 180 מ"ר 
+גג ענק פתוח 180 

מ"ר מדרגות חיצוניות 
מתאים למגורים/ישיבה/

עמותה, 6,400 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 דירה ברחוב דסלר, 7 
חדרים, 170 מטר, למשך 

_____________________________________________)08-11(שנתיים, 052-4788488

 בעוזיאל, דירת 5 חדרים, 
יפייפיה, משופצת, ממוזגת, 
קומה שלמה, 4 כיווני אוויר, 

100 מטר, קומה 4 + מעלית, 
_____________________________________________)08-08(054-3455437, לל"ת

 בלעדי בנימין אברהם, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)08-08(אדוארד

 בלעדי ברמז, חדשה, 4 
חדרים + מ' שמש, ק"א, 
חזית, ממוזגת, י' הורים 

+ מעלית + חניה פרטית, 
6,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בוינרב, ק"ד, 4 חד', כ- 
75 מ"ר, משופצת כחדשה, 

מפוארת, 3,900 ש"ח.
_____________________________________________)08-08("נדל"ן-הקריה" 050-3000121

 בר' עקיבא, 4 חד', 
משופצת כחדשה + מעלית, 

5,300 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
רח' שקט, 4 חד', 110 מ"ר 

+ גינה, ק"ג, שמורה, 4,900 
_____________________________________________)08-08(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

3-3.5 חדרים
 כניסה פרטית! בהאי 

גאון! 3 חד', ק"ק + 
מרפסת יפה בחזית, רק 
3,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)08-08(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" דירה 
חדישה 5 חד', 138 מ"ר, 

מרפסת שמש/סוכה, מעלית 
שבת, נוף לפארק,

0522-656825)08-08(_____________________________________________

 

דירות למכירה

1. בברוט לקנות בלי לשלם משכנתא,3חד' ק"ק 72 מר' מחולקת שכירות  6300 מיידי! רק 1,300,000 058-3200078  
2. בלעדי! בברוט באזור המבוקש ק''ב 2.5חד' 3כ''א 50מ'ר+אופצ' חזית 1,250,000 058-3200078

3. באבוחצרא 3חד' גדולה מרוווחת ק''ג מושכרת ב3300 מחיר לחטוף 1,330,000 058-3200078
4. דב גרונר,מטורף,ק"ק,90מ"ר כולל יח"ד, אופציות כ-100מ"ר,מושכרת 5900   058-3200078

5. מינץ.140מ"ר.7חד'.מושכרת לשנתיים ב9000.בטאבו חניה+גג+סוכה מחיר אמיתי! 058-3200078
6. סומך 3 חד' ק''ב חזית 70מ''ר במחיר מציאה! 1,220,000 054-8481204    
7. ביאליק 4 חד' 80מ' ק''א חזית שמורה מאוד 1560000 מיידי! 054-8481204

8. נורדאו באזור המבוקש 3חד' גדולים משופץ ק''א חזית אופצ'  מיידי 1,430,000  054-8481204
9. דוב הוז 3חד' גדולה מאוד ק''א חזית מדהימה 1,380,000 054-8481204

10. בלעדי בזבוטינסקי מושקעת 3חד' ומרפסת ק''א ב 1,300,000מחיר גמיש לרצניים!  058-3200078
11. באלישע 3חד' בניין חדש ק''ב מעלית 70מר' משופצת מושכרת ב4500 058-3200078

דירות להשכרה

1. בשניים 3חד' 70 מר' ק''ג+מעלית חדשה לגמרי מקבלן לחטוף רק ב 3600ש''ח  058-3200078 
2. בזבוטינסקי יפיפיה 30מ' ק''א חדשה מהקבלן+רהוט ומוצרי חשמל רק 2,450 058-3200078

3. בשניים 5 חד' ק-5 120מר' 4כ''א פנטאהוז גג ענקי פרטי חדש מהקבלן בשבילכם ב5600 058-3200078   

אפיקי נדל"ן בועז



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ו’ באדר - ח’ באדר תשע”ח  21-23/2/2018

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

נדל”ן עסקים
מסחרי

 דירה 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 מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-03/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז
 "חוות מרומי השדה" 

- 2 צימרים מפוארים 
ומאובזרים לזוגות/

משפחות, ספא, סאונה, 
בריכה מחוממת ונוף 

מדהים, 052-3488910, 
052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-10/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-21/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון
 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

ממטבעות דיגיטליים, 
055-8966396 ,054-8562079)50-9/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 
לבית ספר "נריה", עם 

מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

ירושלים
השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

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

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

בני ברק

פתח תקווה

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח 

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)04-11ל(קומפלט, 054-8590909

מבנה מפואר כ- 200 מטר
2 כניסות, מעלון, מושקע, 

מאוורר וממוזג

להשכרה בברכפלד

052-7101756
053-3104707

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת + 
_____________________________________________)05-08(פרגולה, 054-4797080

 להשכרה יחידת דיור, 
קרקע, משופצת, מוארת 
ומאווררת, בזכרון מאיר, 

050-5260688)05-08(_____________________________________________

 בקרית יובל, דירת סטודיו 
חדשה )ליחיד(, מרוהטת 

וממוזגת, 2,300 כולל ארנונה 
_____________________________________________)05-08(וועד בית, 053-3136650

 בכפר אברהם, דירת 3.5 
חד', 3,400 ש"ח, לל"ת, 

054-8495980 ,054-8119885)05-08(_____________________________________________

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(הון עצמי, 052-7122466

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-12(הפשרה. תיווך, 03-6180103

 בגני טל בב"ב, משרד 
מפואר 15 מ"ר, שירותים, 

_____________________________________________)05-08ל(מיקום מעולה, 053-3105016

 להשכרה בב"ב, משרד 
קטן לפעילות שקטה, מקום 

מרכזי, מזגן, שולחן, 
_____________________________________________)05-09ל(052-7140101

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, אוירה 
כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-10(4,200 ש"ח, 03-5787042

 באדמור מקוצק, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ג + מעלית, יפה, 

מרוהטת )ללא מ.כביסה( 
וממוזגת, מיידי, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09ל(054-3345000

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

_____________________________________________)06-08(2,800 ש"ח, 054-5981262

 בז'בוטינסקי, 1.5 חד', 
כ- 30 מ"ר, עורפית, מרוהטת, 

ממוזגת, כולל ארנונה ומים, 
_____________________________________________)06-09(2,300 ש"ח, 052-7158998

4-4.5 חדרים

 למכירה קו חלוקה 
יחודי, ירק מהדרין, 

ללא ריסוס, 
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 מחפש לקנות חברות 
בע"מ לא פעילות לצורך 

_____________________________________________)06-09ל(השבחה. 055-7240178, רמי

 להשכרה! אופנת 
נשים בר' עקיבא לימים, 
שבועות )בלבד(, מכירות 

מעצבות וכו', 
_____________________________________________)06-09(03-5792055, לל"ת

מבנים
 להשכרה במרכז ב"ב, 
מבנה, כ- 160 מ"ר + חצר 

ענקית 400 מ"ר, מתאים 
למעון, גני ילדים, ביה"ס, ת"ת, 

_____________________________________________)06-09ל(לפרטים: 055-6685076

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-31(ומאובזרת, 052-5207326

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

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

ירושלים והסביבה

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-22/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-07/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

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

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

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 

_____________________________________________)06-10ל(מרוהטת, מיידי, 050-7111483

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון, חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות 
kav.magazine@gmil.com)06-09(_____________________________________________

 בניסנבוים, 3 חד', ק"ב + 
מעלית + חניה, בנין חדש, עד 

שנה, 4,400 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ל(050-9094508

 בקובלסקי, 3 חד,' יפה, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

חדש, דוד שמש, מיידית 
_____________________________________________)07-10ל(לממושכת, 050-4141766

 ברח' חנקין בב"ב יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 
מרוהט מלא, מתאים לזו"צ, 

2,200 ש"ח לחודש, 
054-2282660)07-10(_____________________________________________

 בר' עקיבא פינת ירושלים, 
יחידת דיור, ק"ב, כ- 40 מ"ר, 
חדשה, מרוהטת ויפה, 2,800 

_____________________________________________)07-08ל(ש"ח, 052-7141568

 בגבעת שמואל, יחידת 
דיור 30 מ"ר, חדשה, משופצת, 

מרוהטת, 054-8469411, 
050-4102618)07-10(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)07-08ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)07-08ח(באשקלון, 053-3176405

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)07-08ח(באשדוד, 058-3268724

 דרושה דירה 1.5 + 
להשכרה באזור ב"ב ללא 

ריהוט עד 3,000 ש"ח מפסח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-4130188

 דרושה לקניה דירה 
בפתח-תקווה ובני-ברק במליון 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בערך, 050-6651365

 בב"ב בכהנמן 
המבוקש, חנות בשטח, 

250 מ"ר מרווחת ומוארת 
להשכרה לכל מטרה 

לפרטים. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 בב"ב ברבי עקיבא 
המבוקש, חנות 20 מ"ר, 

משופצת ומוארת לכל 
מטרה. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

_____________________________________________)07-10(פוטנציאל גבוה 054-6046921

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-18(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)07-18ל(050-2400460

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

כלנית

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

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

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

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

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 ביגאל אלון, 3 חד', ק"ד, 
ממוזגת + מרפסת 40 מ"ר, 

מתפנה ברח' ניסן, 
_____________________________________________)08-09ל(054-3977018

 בהר-שלום, 3 חד', 
60 מ"ר, מפוארת 
חדשה לגמרי, נוף 

מדהים, אופציה-לריהוט, 
כ.מיידית, 3,800 ש"ח,

054-4290600)08-08(_____________________________________________

 3 חד', 70 מ"ר, משופצת 
ויפה, קב' )ארון(, 3,700 

מקרקעי ישראל,
_____________________________________________)08-09(054-8433124 מ- 15:30

 בוינרב, ק"ג, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, מפוארת + סוכה, 3,590 

גמיש. "נדל"ן-הקריה"
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בעוזיאל, יחידת דיור 2 
חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת ,3 כ"א, 45 
מטר + מעלית, ללא תיווך, 

054-3455437)08-08(_____________________________________________

 בגני גד, יחידת דיור, 
לזו"צ בודד/ת ק"ד, מאובזרת, 

מוארת ממוזגת, דוד"ש, 
050-7231178)08-11(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון כולל מים 
וארנונה + ריהוט, 1,900 ש"ח, 

054-4400074)08-11(_____________________________________________

 בצירלסון בבנין חדש, 
יח"ד, מפוארת + ריהוט, ק"ד 

_____________________________________________)08-08(+ מעלית, 055-6781335

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בבן יהודה, 4 
_____________________________________________)08-08(חד', ק'1, 050-3528252

 בהזדמנות בבן-יהודה, ליד 
ביה"ח השרון, 4 גדולה, ק"א, 

פינוי 20-3-18, טל':
050-3528252)08-11(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)08-09ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)08-09ח(בבני-ברק, 053-3173926

 למשרדנו דרושות דירות 
מושכרות למכיה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)08-08(_____________________________________________

 דרושות דירות בנות 3-4 
חדרים בב"ב ופ"כ לקניה 

במחירים טובים, ללקוחות 
טובים, פרסום ועריכת חוזה 

עלינו, 03-5444815, 
054-7477054)08-08(_____________________________________________

 בב"ב, אזור פונוביז', 
מכולת/קיוסק פעילה ורווחית, 

לרציניים בלבד!!!
052-7712484)08-11(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
באזור הקריות + 

תחזוקה, להשכרה של 
הנכס + חלוקה ושיפוצים 

ברמה גבוהה מאוד + 
הרבה המלצות, 

054-5818486)08-11(_____________________________________________

 פרוייקט פינוי בינוי חתום 
לבניה! אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)08-08(פרוייקטים, 04-8441111

 מגרש בבאר שבע לבניה 
של 10 יח' דיור, יזמות של 

24 דירות בשכונת הג' קרובה 
לאוניברסיטה ולסורוקה, 

במחיר מציאה. "תיווך בית 
בית" 052-4462863.
_____________________________________________)08-08(יוסף 052-6616800

 דירות להשקעה בסביבת 
אוניברסיטה, מ- 600 אלף 

ש"ח ומעלה. "תיווך בית בית" 
.052-4462863

_____________________________________________)08-08(יוסף 052-6616800

 קוטג' חדש מהיסוד, 180 
מ"ר + גג 60 מ"ר, אופציה 

ל- 5 יח' דיור, 1,600,000 ש"ח. 
"תיווך בית בית" 
 .052-4462863

 להשכרה ברח' _____________________________________________)08-08(יוסף 052-6616800
ירושלים/קרוב לר"ע, 
חנות פלאפל עם כל 

הציוד, 4,500 ש"חכ ניסה 
מיידית. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)08-08(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בהשומר קרוב לר"ע 27 

מ"ר, חזית, משופצת, 
6,500 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים באיזור 
בר אילן, חנות/משרד, פינוי 

_____________________________________________)08-11(מיידי, 050-5758688

 בקרית אתא, מתחם 
חנויות ומשרדים, רק 1,500 
ש"ח למ"ר בנוי ומתאכלס, 

המלצת השבוע. מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)08-08(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בחזו"א חנות גדולה, עסק 

פועל, ניתנת להעברה/
לפינוי, 1,400 ניתנת 
לחלוקה. "יאיר נדלן" 

052-7633978)08-08(_____________________________________________

 בבני-ברק ברח' ירושלים, 
חנות להשכרה 23 מ"ר + 
גלריה, חזית לרחוב, 3,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 למכירה חנות ביוקנעם, 
10 אחוז תשואה, חוזה לתווך 

_____________________________________________)08-09(לשנים רבות, 03-6180103

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח.

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)08-08(אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות,

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב, משופץ, איזור 

אבן גבירול, רק 1,800 ש"ח. 
תיווך BA יזמות,

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה, למהירי 

החלטה. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ, 

 BA על רבי עקיבא. תיווך
יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 
25 מ"ר בפסג' עם חלון על 

הרחוב במחיר מצחיק, מיקום 
מעולה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 מגרשים לבניה רוויה 
מגורים/עסקי - אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)08-08(_____________________________________________

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר עד 2 חדרים, 
מפוארים ומוארים, כ.עצמאית 

לכל חדר, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)08-11(עמדות עבודה, 050-7602600

 במרכז ירושלים, משרד 2 
חדרים יפה בבניין מגדל-העיר 
לכניסה מיידית, 2,100 ש"ח 

לחודש, לפרטים: 
052-2600936)08-08(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בפתח-
תקווה, מכירה/השכרה משרד 

מפואר, 187 מ"ר, 6 + חד', 
ליד בית המשפט עם מעליות 

_____________________________________________)08-08(וחניות, 0522-656825

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 
קומה א' עם מעלית ברבי 

עקיבא במרכז במחיר מציאה. 
תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים, קומת כניסה, 
איזור הרב קוק, רק 1,500 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)08-08(_____________________________________________

 בבני-ברק, השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה עם 

לובי מפואר כולל ריהוט ומיזוג 
בקומות 19 ו- 20, המחירים 

נעים בין 400,000 ל- 510,000 
ש"ח, תלוי בגודל ומיקום 

המשרד. תיווך "ארץ הצבי"
052-5253470)08-08(_____________________________________________

 בקרית אתא, משרדים 
במחיר מציאה! רק 425,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)08-08(_____________________________________________
 דירה חדשה לזוג, לשבתות 

וימים, לתקופת פסח בב"ב, 
רח' מימון, ק"א, 

_____________________________________________)08-11ל(052-7617765

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 3 ח' 
כחדשה + נוף, לכינרת + 

מרפסת באזור יוקרתי,
050-4145926)08-11(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

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

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)07-06/19(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

מושב גורן

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)07-13(_____________________________________________

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-18(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

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

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

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

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-46/18(ש"ח ליום, 052-7696100

לפרסום
03-6162228

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

אמבטיות

נקיון ופוליש

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

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

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

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

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

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

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

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

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

ספסופה

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

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

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

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

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

מצפה יריחו

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

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

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

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

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

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

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

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

טיולי ג’יפים
 וילה 5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת + 
בריכה מחוממת, שולחן 

סנוקר, נוף מדהים 
לחרמון, 050-4296661,

050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

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

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

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

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

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

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

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

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

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

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

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

נתניה

נהריה

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

גמ”חים

 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

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

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהיום להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-16(_____________________________________________

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

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

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח, 

לתקופה עד 60 חודשים, בריבים 
מועדפת, לא שוק אפור!

052-5701630)05-08(_____________________________________________

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

אבידות

■ 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 
_____________________________________________)28-31/18(הלקוח, 054-2821847

 בספסופה, 4 יחידות 
לעוד 20 אורחים, חדר אוכל, 

_____________________________________________)06-09(משחקיה, 050-5068848

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון,
ציפוי והלבשה,
 ,09-9584862
,02-5333862
03-5445901)06-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)06-09ל(08-9458704

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

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

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-18(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-06/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-18(_____________________________________________

טויוטה

מאזדה

מיצובישי

קרייזלר

 גמ"ח הגברה לאירוסין, 
שבע ברכות ובריתות, 
כולל הכול, 180 ש"ח, 

050-4156080)07-07(_____________________________________________

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

 ביום שלישי כ"א שבט 
בבוקר נאבדה שקית של 

H&O בכניסה לרחוב גבעת 
_____________________________________________)07-08ח(שאול, 052-7116411

 נמצא זוג מפתחות 
בטיילת שמעיה ליד מגרש 

הכדורסל, 9087136, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 אבדו 2 טבעות זהב 
בשירותים במרכז רימון, המוצא 

הישר יתקשר, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2808065

 נמצא ביום שלישי כ"א 
שבט נגן גברח' סוקולוב בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 058-3265087

 בכ"א שבט באזור בנייני 
האומה, אבד צמיד גורמיט זהב 

שמאוד יקר לבעליו, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8538646

 אבדה שקית שבה נעלי 
עקב חדשות בתחנה שליד 

_____________________________________________)07-08ח(האולמות, 050-7288328

 נמצא עגיל זהב צהוב )לא 
משובץ( ברבי עקיבא דובק, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8481189

 נמצא כרטיס זיכרון 
למצלמה )8 ג'יגה( ברבי טרפון 

_____________________________________________)07-08ח()א.דובק(, 054-8481189

 נמצא כצמיד זהב משובץ 
באזור סוקולוב, בפרשת יתרו, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4199150

 להוסטל חוסים בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(דרוש מיחם, 054-7000403

 למשפחה ברוכה דרוש 
לול/עריסה במצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6256846

 דרוש שלט לטייפ חברת 
פנסוניק, יד שניה,

_____________________________________________)07-08ח(054-8524782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)07-08ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)07-08ח(בתרומה, 054-8432271

 קונה זהב במזומן במחירי 
שיא, מומחים למטבעות, 

053-3107977)07-10(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי 

נוף פסטורלי לחרמון. מושיק, 
_____________________________________________)08-33ל(055-6662393

 טויוטה הולינדר שנת 
2012, יד שניה, ריפוד עור, נפח 
מנוע 3.5, יבוא אישי, 141,000 

ש"ח, שמורה מאוד!! מצב 
_____________________________________________)08-11(מצוין, 054-5500299

 מאזדה לאנטיס יד 
ראשונה, פרטי 1997 אוטומט, 

מפואר + צמיגים חדשים + 
טסט, 4,500 ש"ח, 

050-5595360)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות, מציאה, 
מיציבושי ספייס ווגאן, 7 

מקומות, 2001, מטופלת 
בזמן טסט ל- 10 חודשים, 

מצבר חדש, מזגן מצוין, 
8,000 ש"ח, גמיש, 

054-8527470)08-11(_____________________________________________

 קרייזלר וויאגר ארוך 2008 
יד 1, 7 מקומות, 138,000 

ק"מ, מצב טוב, מחיר גמיש, 
_____________________________________________)08-09ל(052-3681477

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוס עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)08-11(רחבי הארץ, 053-4271269

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 058-7662852

 חתונות 
מוסדותסטודיו

בת מצוות 

לכבוד 
פורים 
צילום 
סטודיו 

ועוד..

שעות מענה: 8:30-15:00

 חייגו עכשיו
 הנחה לגנים!!

רותי

מצלמת כל סוגי האירועים 
הפקות צילום

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)08-09ח(1-599-500-003

 ביום שלישי כ"א שבט 
בבוקר נאבדה שקית של 

H&O בכניסה לרחוב גבעת 
_____________________________________________)08-09ח(שאול, 052-7116411

 אבד נגן סאנדיסק 
באוטובוס 402 לכיוון ירושלים 

בתאריך י"ד שבט, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7168077

 נמצא ארנק עם כסף ורב 
קו בקו 422 מב"ב לירושלים, 

בתאריך כ"ח בשבט, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8425418

 נאבדו תפילין בב"ב ברח' 
_____________________________________________)08-09ל(אדר בגן וורשא, 058-3203034

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)08-09ח(בתרומה, 054-8432271

 לביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8447564

 מעונין לקנות פלאפון של 
_____________________________________________)08-09ח(חברת מירס, 054-8450520

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7163334

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש כביסה + שולחן 

מתקפל - בתרומה, 
_____________________________________________)08-09ח(053-3155532

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ( עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל,

_____________________________________________)08-09ח(052-7176547

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)08-09ח(054-2509001

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף,  צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)08-11(כסף, 052-4040221

 שירותי מייל 
 ,GMAIL + sombomail

החל מ- 35 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)08-29(בשעות הערב, 052-7611936

 תנור טוסטר אובן איכותי, 
כמעט לא היה בשימוש כשר 

לפסח מהדרין, 300 ש"ח, 
054-8527470)08-10(_____________________________________________

 תנור טוסטר אובן איכותי, 
כחדש, 80 ש"ח, 

054-8527470)08-10(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ו’ באדר - ח’ באדר תשע”ח  21-23/2/2018 

 

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

הגיע חדש!!!
לחג הפסח

קולקציה חגיגית
50-200 ש"ח

הקודם זוכה!

ריהוט

 שולחן מחשב כחדש, 
סנדוויץ ופורמיקה לבן, רוחב 

50, אורך 77 ס"מ, מדף נשלף 
למקלדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 6 כסאות חדשים, עץ אלון 
טבעי, צבע דבש כחדש, נקנה 
לפני 3 חודשים, 1,100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-10ח(053-3348860

 שולחן מטר 80 נפתח 
ל- 3 מטר, חדש, נקנה לפני 

חודשיים, צבע חום כהה, 
1,100 ש"ח גמיש, - 

053-3348860)07-10(_____________________________________________

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מית, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)07-08ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיו דיסק מקורי חדש 
MP3 לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8435872

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

_____________________________________________)07-08ח(052-7603864

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

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 פרוז'קטור 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה MOSTA, ב- 
200 ש"ח + ארגז 12V, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי, חדש, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר אובן חדש, גדול, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק LG טורבו, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 קטלן יתושים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 תנור לחימום ביתי, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך דק "36, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 + מיכל אלקטרוני, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 גריל על גז + פלנטה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 מכונת תפירה חדשה, 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6560424

 מכונת שתיה חמה, 
אספרסו 8 טעמים, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

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

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 רכב חשמלי לילדים עד 
גיל 5 שנים, 300 ש"ח )גמיש(, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8520535

 אוזניות סמסונג חדשות 
באריזה, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8541800

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח נקנתה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מחליק שיער רמינגטון, 
חדש, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(054-6689188

 מקרר קטן נייד לבית 
ולמשרד, מעולה לטיולים, 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-2252171

 מסך מחשב סמסונג, 20 
ש"ח במצב טוב, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(גמיש, בני-ברק, 058-3265087

 מכונת גילוח הרב גרוס 
כחדשה בשימוש פחות משנה, 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 050-4116415

 מכונת כביסה בוש במצב 
_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4440752

 למסירה אורגן ימהה 
במצב טוב, דרוש תיקון בב"ב,

_____________________________________________)07-08ח(052-7650091

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

אור חזק, כחדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

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

_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 כיריים גז בילד אין, 4 
להבות מנירוסטה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט 1 
_____________________________________________)07-08ח(כ"ס, 300 ש"ח, 052-3463482

 מקרר משרדי גודל 1.10 
על 60 ס"מ, מצב מעולה, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ. תחתון 
חב' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)07-08ח(קילו, 050-4145023

 סיר חשמלי לבישול מהיר, 
חדש, עדיין בקרטון, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 אופניים חשמלי 36V בלי 
סוללה ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V ב- 220 ש"ח, דרוש תיקון 

_____________________________________________)07-08ח(כרטיס, 050-4145023

 שואב אבק רובוטי יוקרתי, 
חדש עדיין בקרטון ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5823874

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154426

 טוסטר אובן קטן, היה 
בשימוש מועט, כשל"פ, 80 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7154426

 מאוורר הוריקן מצב מצוין, 
ב- 280 ש"ח, )נקנה ב- 400 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח(, 052-7154426

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

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מכונת תפירה תקינה, 
_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 054-4273857

 שעון יד חכם, בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תנור לפיצה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 מדפסת משולבת 
HP3835, צבעוני, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 מדיח MIELE, רוחב 
60 במצב מעולה, בשרי, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-4189920

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

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7396092

 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

 כוננית ספרים, רוחב 1.50 
מטר, מדפים למעלה ודלתות 

למטה, 250 ש"ח, בערב, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397

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

_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 שולחן סלון קטן, 
70X70X40 )חום ונגה(, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל, מטר 
על 60 ס"מ, נפתח, 160 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מגירות כתר, 60 ש"ח כמו 
_____________________________________________)07-08ח(חדש, 052-5737813

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 שולחן + שמונה כיסאות 
במצב מצוין צבע קונייק, 1.70 
נפתח ל- 3 מטר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 2 מזרונים לחדר שינה 
במצב מעולה, 200 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3228555

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 שולחן מחשב מצוין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7115498

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שידה ברוחב 50 ס"מ, 5 
מגירות, צבע חום אגוז כהה, 
מצב מצוין, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7628985

 2 שידות נמוכות, 2 
מגירות כל אחת, צבע חום 
כהה אגוז, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א, טל': 052-7628985

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

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6370452

 ספריה במצב כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5769990

 שידה עם דלתות ומגירות 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5769990

 כסא גלגלים במצב טוב 
מאוד, קל משקל ורחב )50 

ס"מ(, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7652159, לא בשבת

 בהזדמנות חדר ילדים, 
מיטת קומותיים + ארון 2.40 

במצב מצוין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ארון דלת 1 לחדר ילדים, 
יפה מאוד, צבע תכלת וכחול, 

50/60/80, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים, 053-3159993

 מיטות לחדר שינה, מצב 
טוב, 80 ס"מ, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בב"ב, 052-7154426

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4135002

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים, 20 ס"מ עובי, רק 

ב- 400 ש"ח כ"א בב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(0504-196197

 שולחן מניקור חדש עם 
_____________________________________________)07-08ח(מנורה, 054-8435872

 ארון נעליים כתר במצב 
_____________________________________________)07-08ח(מצוין, 60 ש"ח, 052-7191512

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור בצבע חום, 
חזקה ויציבה, 300 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות פשוטים מעץ 
ופלסטיק, 10-15 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית נירוסטה לפלטה, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 למסירה בבני-ברק מיטת 
נוער רביעיה, עץ בוק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7617553

 כוננית ספרים סנדוויץ, 
ארון 6 דלתות וכן שולחן סלון, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח גמיש,050-4183200

”אצל בתיה“

ועוד מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

3 מכנסי בנים  
ב-100 ש”ח

מרפאת יובל
נטורופת

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230, משנות השבעים, 

צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 פלטה קטנה לשבת, צבע 
שחור, כחדשה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 תרגומון דיגיטלי עברי-
אנגלי-צרפתי ועוד, כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423406

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)07-08ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מיקסר קנווד קומפלט 
900w ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מקרר תדיראן אפולו גדול, 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(03-6190834, 053-317-80-44

 מצלמת ניקון, 50 ש"ח 
לחלקים )צריך תיקון 

350 ש"ח(, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8454536

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 מסך מחשב מצוין, 70 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)08-09ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 אוזניות חדשות לנגנים, 10 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 כבלים חדשים שמחברים 
usb למחשב ומדפסת, 10 

ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 מחשב במצב מצוין, 200 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5482231

 מערכת קומפט דיסק 
כולל רדיו ודיסקים ורמקולים 

גדולים חדש, חברה טובה, 300 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5482231

 נגן גלסבה בלוטוס עם 
אחריות לשמונה חודשים, 
בירושלים, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7180781

 כיריים גז )רוזייר( בילדאין, 
4 להבות, מנירוסטה, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט 1 
_____________________________________________)08-09ח(כ"ס, 350 ש"ח, 052-3463482

 מכשיר פקס משולב 
מדפסת ב- 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7158416

 ASUS טאבלט איכותי 
10.1 אינץ, מצב חדש, כולל 

נרתיק ומטען, 480 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-7561146

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(052-8401909

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

_____________________________________________)08-09ח(054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך במצב חדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-7561146

 תנור משולב תא אחד 
של "בלרס" במצב טוב )3 

להבות(, 280 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(02-5858827

 מחשב נייד ווינדוס 10, 
שמור מאוד, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-2515728

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

_____________________________________________)08-09ח(054-8433730

 מסכי מחשב "22, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6205446

 מחשב שולחני מצוין 
ווינדוס 10 + תוכנות, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 053-3346080

 טוסטר אובן גדול + 
תבניות ורשת 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(02-5021356 )ת"ק(

 מכשיר קפוצ'ינו ביתי, 
חדש בקופסה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(02-5021356 )ת"ק(

 מכשיר פקס )שלוחה 
בלבד(, 50 ש"ח, 02-5021356 

_____________________________________________)08-09ח()ת"ק(

 אמבט ג'יקוזי לרגליים 
איכותי מורפי ריצ'רד, כולל 

מתאמים + 4 בקבוקי שמן 
עיסוי, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7561146

 28 ספוטים מפרוק במצב 
טוב מאוד, 140 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'רד, איכותי במצב 

מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 מאוורר קיר אלחוטי 16" 
מצב מעלה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 HP ,"22 מסך מחשב 
מקצועי 3 כיוונים כולל יציאות 

USB, ב- 450 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-8380655

 למסירה מקרר בקו 2 
דלתות, 560 ליטר, כרגע לא 

עובד - זקוק לתיקון, 
_____________________________________________)08-09ח(0527-613-645

 מקרר גדול, עובד, צבע 
לבן, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5740224

 מקרר אמקור 500 ליטר 
משומש, במצב טוב, בירושלים 

זקוק לטיפול, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165376, 053-3165377

 מציאה! מייבש כביסה 
איטלקי מכני מעולה + 

אחריות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(0544-514210

 מכשיר אדים קר, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים, 120 ש"ח כ"א, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-8483032

 דיסקים D.V.D סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 קלטות וידיאו סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(חדשה, טל': 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
מעוצב, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 0504-196-197

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7966786

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

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7396092

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער 

מיותר, במצב מצוין, 500 
ש"ח, דגם 

Epilto k200 + דוושת רגל, 
_____________________________________________)08-09ח(052-2515782

 למסירה בחינם, מקרר 
אמקור צבע ירקרק, זקוק 

_____________________________________________)08-09ח(לתיקון, 03-6704812

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

_____________________________________________)08-09ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מיקרוגל 
משולב עם גריל חברת ליוונט 
_____________________________________________)08-09ח(ב- 200 ש"ח, 052-7966786

 למסירה מכונת צילום + 
פקס )דרוש תיקון קל(, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8527470

 טאבלט מחודש באריזה ב- 
380 ש"ח, הקודם זוכה, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(03-6198285

 מקרן תנור חימום קרמי 
על מעוד, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-8737224

 ציפסר חשמלי חדש 
באריזה, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8486993

 אונקי 64 ג'יגה סאנדיסק, 
חדש באריזה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8526099

 טאבלט חדש בקופסא, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-9340312

 מקרר אמקור במצב מצוין, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-9340312

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

_____________________________________________)08-09ח(050-3337530

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(לפרטים: 054-8453370

 תנור יונקרס גרמני משולב 
+ רדיאטורים כל יחידה, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 0527-167096

 2600W מפזר חום 
כמעט חדש, 190 ש"ח, נקנה 

ב- 250 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 ראוטר די-לינק 
DSLG225, חדש בקופסה, 

רק 210 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7618151

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף + גיהוץ אנכי, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8409064

 מצלמה קודאק חדשה, 
זום 20! 350 במקום 550 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8469938

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס, מכונת צילום 
משובל, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 
ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 טאבלט איכותי, 10 אינץ', 
חדש כולל נרתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-7561146

DVD  נייד 9 אינץ כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 
_____________________________________________)08-09ח(תיק, 350 ש"ח, 054-7561146

 מכשיר ניווט G.P.S חדש, 
איכותי, מפות 2018 ותוספות 

_____________________________________________)08-09ח(280, 054-8518182

 אורגן שתי קומות, חברת 
קאוי, ב- 500 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8471038

 שואב אבק כחדש, פילוט, 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)08-09ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(גמיש, 054-4273857

 20V ,מברגה 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(חדשה בקרטון, 054-4273857

 למסירה - מקרר בקו, 560 
ליטר, 2 דלתות, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7613645

 שעון משוכלל הכולל: 
מצלמה, נגן, מד צעדים, יומן, 

שעון מעורר ועוד, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(058-3263264

 רולים לשיער רמינגטון, 
מקצועי, 45 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע, 80 

ש"ח. של כל השנה - 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 מיקרוגל מעולה ואיכותי, 
קריסטל עם אופציות, 180 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח(,
_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 מברגה v12 מילווקי 
קודחת בבטון 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-3213875

 מקרר גובה 144, רוחב 55 
עובד מצוין, 250 ש"ח, 

 ,054-75662650
_____________________________________________)08-09ח(052-7483505

 מיחם דקורטיבי לשבת של 
חב' סול, כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-8737224

 שולחן לסלון, מסיבי, גדול 
וחזק, צבע חום כהה, נפתח 

במצב מעולה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(03-6190834, 053-317-80-44

 שולחן נמוך לסלון )ליד 
הספות( צבע חום כהה, 

רגליים, עבות, מצב חדש, 300 
ש"ח, 03-6190834,

_____________________________________________)08-09ח(053-317-80-44

 לחדר שינה, שידה + 
מראה, אורך מטר + שלוש 
מגירות, צבע חום דובדבן, 

כחדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(03-6190834, 053-317-80-44

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים עם מזרון בנפרד, 140 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, מצב אורטופדי 
מצויין, 60 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-5737813

 ארון אמבטיה כחדש + 
כיור + מראה, 80 ס"מ, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-6192732

 ארון מטבח תחתון, 1.60 
פנינה + מגירות ונשלפים, 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-6192732

 ארון ספרים + ויטרינות 
+ מגירות בוק, כ- 3 מטר 
גובה 2.80מ', 450 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-6192732

 מציאה! מיטת נוער 
נפתחת מעץ מלא עם מגירות 

- מצב מצוין, ב- 300 ש"ח! 
_____________________________________________)08-09ח(פל': 050-4124466

 מיטת היירייזר נפתחת 
במצב מצוין, 400 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 2 מיטות לחדר שינה עץ 
מלא + ארגזי מצעים, 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, ב"ב, 054-8445232

 סלון 3 חלקים, קטיפה, 
פ"ת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-9335124, 050-2306103

 ארון מתכת חזק ויציב, 
200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר שינה 2 מיטות + 
ארגזים + קומודה ושידה 

בצבע לבן, מסנדוויץ מלא 
במצב מצוין, מחיר מציאה, 

_____________________________________________)08-09ל(052-7649441

 מציאה!!! חדר שינה 
מעץ מלא, מיטה יהודית, 

ארון, שידה, קומודה 
ומראה, 5,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-08ל(054-4404946

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 מיטה מתקפלת במצב 
מצוין, ללא שימוש כלל במחיר 

מציאה, 200 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)08-09ח(054-8481818

 שולחן מחשב מצויין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7115498

 בהזדמנות 8 כיסאות 
מרופדות לסלון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(דרושות תיקון, 050-9089110

 ארון מעץ, חדש, גובה 
188, רוחב 121, 500 ש"ח, 

 ,054-75662650
_____________________________________________)08-09ח(052-7483505

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה, 499 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-4783220

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

_____________________________________________)08-09ח(350 גמיש, 052-7603865

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 ספת עור בצבע חום, 
חזקה ויציבה, 320 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(בני-ברק, 052-5737813

 ארון תקשורת עם מאוור 
ומנעול וזכוכית, 40/30/60 
חדש, ירושלים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5999643

 ארון ילדים דלת 1 כחול/
תכלת יפה מאוד 60/80/1.60 
ב- 500 ש"ח כחדש בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3159993

 מזרון אורטופדי + בסיס 
תואם 1.9א 0.90ר בירושלים, 

כ"א 490 ש"ח כחדש, 
_____________________________________________)08-09ח(053-3159993

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל, מטר 
על 60 ס"מ נפתח, 160 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4135002

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-4135002

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-5705546

 שולחן חדש ו- 4 כיסאות, 
_____________________________________________)08-09ח(200 ש"ח, 054-5482231

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 כסאות משרדיים מנגנון 
סינכרוני מלא, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-6205446

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(0504-196-197

 שולחן לסלון + 5 כיסאות 
במצב טוב, רק ב- 500 ש"ח - 

_____________________________________________)08-09ח(לחטוף! 0504-196-197

 זוג ספות מבד, 2+3, ב- 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 0504-196-197
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ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 שטיח 2X3 מ', כחול, 120 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4458397 בערב

 סלסלה יפה עם תחרה, 
מתאימה לפדיון הבן, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)07-08ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

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

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 תיק גב למחשב נייד עם 
7 תאים נוספים, בצבע חום-
אדום + ידית נשיאה, כחדש, 
_____________________________________________)07-08ח(40 ש"ח, טל': 050-2897977

 משחק מודולר כבישים כ- 
100 חלקים, 80 ש"ח, שליש 
_____________________________________________)07-08ח(מחיר, בב"ב, 052-7600336

 תחפושת קרבניט לגליל 
3-4 כולל כובע, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

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

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

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

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3286875

 שמלות מנטה מפוארות 
לילדות + אביזר שיער תואם, 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-8424850

 מכירת משאבות חלב 
ידניות אוונט קומפורט, רק 

200 ש"ח, בי-ם, 
_____________________________________________)07-08ח(058-3281068

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 אופנים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 אופנים "24, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 טלית תימנית כחדש, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 צידנית ענקית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תורה מפורשה, חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופניים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 סולם ברזל 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כלי דייג 10 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 אופנים 26 אינץ, הילוכים 
- בלי הילוכים, 50-100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 פדלים, 50 ש"ח. כידון, 10 
ש"ח. רגלים, 5 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3171324

 נגרר לאופנים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8520505

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8478897

 ליקוט הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8471351

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)07-08ח(80 ש"ח, 054-8478897

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)07-08ח(בערב

 קלרינט מעולה חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כינור מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כלוב לתוכים, גודל 
30X40, חדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7161030

 שמלת קטיפה שחורה 
מדהימה מידה 42, חדשה, מ-

one fo a kind, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-5411236

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

 התפנה טבח מומחה 
_____________________________________________)07-08ח(לישיבות, 050-6560424

 אברך חזן ובעל קורא 
_____________________________________________)07-08ח(לאזור בני-ברק, 052-7681627

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 
_____________________________________________)07-08ח(קרנותותורמים, 052-7633316

 מעוניינת לבשל עבור 
משפחות ו/או משק בית, נסיון 

_____________________________________________)07-10ל(+ המלצות, 053-334886

 בחור חרוץ מעונין לעבוד 
בשעות הערב בנקיון משרדים/

_____________________________________________)08-09ח(בתים, 050-4120697

 מחפש עבודה באיזור 
הדרום עוזר לנהג או סידור 
סחורה, אופקים, נתיבות, 

באר שבע, שדרות, 3 פעמים 
_____________________________________________)08-09ח(בשבוע, 054-6418705

 מחפש עבודה באיזור 
ירושלים, בחור זריז וחרוץ, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7167172, 052-6614300

 מחפש עבודה בקיוסק, יש 
לי נסיון רב בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7933823

 כשרוני בעל הסבר טוב 
מעונין ללמד נער, בחור, ילד, 

גמרא וכד', 35 ש' לשעה, 
בירושלים אזור מקור ברוך, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7658827

 מתפנה טבח מנוסה, 
מיידי ולישיבות לאחרי פסח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-3218955

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)08-09ח(052-2935219

 תושב ב"ב מעונין לנקות 
חדרי/מדרגות/ת"ת/כוללים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8592204

 מלמד בעל נסיון רב, 
מעונין במילוי מקום/משרה 

_____________________________________________)08-09ח(קבועה, 050-4190421

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7633316

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

תינוקות

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)06-09(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

 מזנון נמוך, כמעט חדש, 
אורך 1.80, רוחב 45, גובה 
50, מחיר 199 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 מציאה, מראת גלים 
מחולקת ל- 4, יוקרתית, גובה 
1.60, מחיר 199 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 שולחן סלון גודל 
120X240, חום כהה במצב 

_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4124742

 6 כסאות סלון, חום כהה, 
במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4124747

 שולחן אוכל יפה, מתכת 
_____________________________________________)07-08ח(ועץ, 500 ש"ח, 054-4919299

 זוג כיסאות וינטאג', 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4919299

 מראה יפה מעץ עם 
מגירה, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 כסא וינטאג', 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

 שולחן עגול, יפה, מעץ 
מלא, נפתח ל- 7 סועדים, 500 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7623559

 ספת-סלון חומה בהירה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל גדול מעץ 
חום מלא, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6370452

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד עץ מלא, 

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן סלוני נמוך, כחדש 
ממש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(03-6162229, 0533-17-80-44

 12 כסאות סגולים לילדים 
כחדשים, סטאר-פלסט, כל 

_____________________________________________)07-08ח(אחד 15 ש"ח, 053-3186686

 שישה כסאות מרופדות, 
דמוי עור, בצע חום, חזק, 

סה"כ ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 שולחן + 4 כסאות 
מרופדות, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד במצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור, צבע חום, 
חזקה ויציבה, 360 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5373813

 סימילק 400 גרם מהדרין, 
30 ש"ח, חלב נוכרי, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת שכיבה מלאה 
אינפיטי, מצב כמו חדש, 160 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 סלקל מיוחד, נדנדה 
לתינוק כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מיטת תינוק מצב מעולה, 
200 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 עגלת ילדים, טיולון, צבע 
שחור, מצב מעולה, ב- 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 053-3114819

 עגלה + טיולון + אמבטיה 
+ מתאמים לסלקל, צבע סגול 

חב' איזי בייבי, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(053-3114819

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 380 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-7561146

 מיטת תינוק עץ, 450 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 עגלת ברייטקס תכלת 
משולבת גם אמבטיה וגם 

טיולון, מצויינת!
_____________________________________________)07-08ח(058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
מדלה מיני אלקטריק, חדשה 

_____________________________________________)07-08ח(באריזה, 058-3245685

 מיטת תינוק משכל במצב 
מצוין, צבע עץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8427842

 עגלת תאומים לאורך 
ABC דיזיין ארוכה מצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-41190902

 בוגבגו פרוג בצבע כתום 
עם אמבטיה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 טיולון מקלרן ישבה בלבד 
כחדש, קל מאוד, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 סט מעצבים לעגלת בוגבו 
קמיליון, 2 חלקים, חדש למרי, 

_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח, 050-4119092

 עגלת סטוקי במצב 
מציאה, ב- 700 ש"ח, 

052-7146087)07-10(_____________________________________________

 מיטת תינוק מעץ מלא 
במצב מעולה + מזרון, צבע 

חום בהיר, 280 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9307308

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(054-7561146

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5385013

 לול לתינוק עץ מלא עם 
מזרון, מצב חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4783220

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 HTL פלאפון מסך מגע 
כחדש ללא שריטות + כיסוי 

+ מטען במצב מעולה - 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-8765657

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך חברת סלקום, 230 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7101799

 חדש באריזה טלפון 
אלחוטי פנסוניק בשפה 

האנגלית, 250 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(058-3250955

 טלפון דיבורית סטרליין 
- דיבור ללא הרמת שפופרת 

כחדש, שיחה מזוהה אפור, 30 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 נוקיה c2 לא כשר, 220 
ש"ח. נוקיה 2730 לא כשר, 

_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-6442824

 לקוסמטיקאית ציוד 
קומפלט במצב חדש, 

מתוצרת קנול 5,500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ל(052-2907031

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 890 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 לול לתינוק מפלסטיק עם 
מזרון במצב מצוין, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4120697

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5385013

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת טיולון צ'יקו, 80 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8471351

 עגלת שכיבה משולבת 
מחברת peg במחיר סמלי 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד!! 052-7116411

 סל-קל לתינוק + כסא 
בטחות, 200 ש"ח במצב 

_____________________________________________)08-09ח(מצוין, פלאפון: 050-9089110

 קנגרו לתינוקות במצב 
חדש, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8486993

 מיטת תינוק כחדש, צבע 
שמנת, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 אמבטיה שחורה 
קומפקטית + מתאמים 

לעגלת בייבי ג'וגר, סיטי מיני, 
מצב חדש, 450 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7121379

 סימילאק, 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי, 

_____________________________________________)08-09ח(25 ש"ח. 050-45135002

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7110779

 תמ"ל סימילאק א.ח.נוכרי/
שופרסל למסירה, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8469938

 עגלת תינוק חדשה 
באריזה בהזדמנות, 350 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(בלבד, לפרטים: 052-7625772

 עגלת תאומים רק 250 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, לפרטים: 052-7625772

 לול מפלסטיק קשיח 
לתינוק, במצב טוב, ללא מזרון, 

_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח, 03-9307308

 מיטת תינוק עץ, 450 
ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8423405

 מיטת תינוק, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(ירושלים, 054-8423405

 עגלת אמבטיה, צבע 
שחור, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 
_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח, טל': 052-8380655

 דיבורית לרכב, דגם 
מוטורולה, כ- 6 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-3337530

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 טלפון יאנג כשר במצב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4151813

 בהזדמנות - נוקיה c2, לא 
כשר, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(055-6787836

 טלפון סלולרי דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8484675

 נוקיה c2 לא כשר, 170 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך חברת פלאפון, 180 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2, ב- 210 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(בירושלים, 054-8411608

 טלפון סלולרי דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8484675

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי - s3 חזק במיוחד, 

חדש מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-4783220

 גלקסי פוקט שני סימים, 
כשר ומושגח, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 055-6788302

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

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

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 במציאה!! פאת סמי 
קאסטם 100% טבעי, חדשה 

בקופסא! רק 890 ש"ח, 
054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 למסירה, חבילה עם 25 
עדשות מגע יומיות של 

 PLATINUM PREMIUM MORE
_____________________________________________)08-09ח(מידה 2.00 -, 054-5342428

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים, מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 וילון חוטים צבע לבן 
כחדש, מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 שמלת ערב - שחור כסף, 
מידה 46, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 שמלת ערב שמנת/זהב, 
46, 500 ש"ח, בב"ב, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 שמלת ערב כחולה מידה 
44, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 חליפה לגבר חדשה לגמרי, 
שחור מבריק, מידה 52, 500 

ש"ח, בב"ב, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-8445232

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים על תוכי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

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

_____________________________________________)08-09ח(054-5705546

 למסירה בובת גמל גדולה 
כ- 1 מטר, לילדים, אחרי 

_____________________________________________)08-09ח(17:00, 052-7672758

 אופני ילדים 14 אינץ, 
BMX, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-5385013

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8458605

 שטיח לסלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות נשים מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לחם, מהודר, 
_____________________________________________)08-09ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 110 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8458605

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-2727474

 חלון )מחולק ל- 3( + 
 1.29X0.97 תריס, קומפלט

300 ש"ח, 052-7645405 
_____________________________________________)08-09ח(בערב מ- 20:00

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי, 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(052-2727474

 דררה מאלפת + האכלת 
יד ומטופחת, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5740868

 מתקן רב תכליתי למטבח, 
45 ש"ח בלבד, 02-5021356 

_____________________________________________)08-09ח()ת"ק(

 2 כיורים "בלנקו" איכותיים 
מאוד, במצב מצוין בירושלים, 

טל': 053-3165376, 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165377, בצבע לבן

 מעיל לגבר, חדש, מס' 46, 
סינטטי + בטנת פרווה, חסידי, 

אורך 1.17מ' בירושלים, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165376, 053-3165377

 נעלי סאס לנשים, מס' 
41, כמעט חדש, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3165376, 053-3165377

 דלת + משקוף, 
1.17X2.05, ב- 100 ש"ח, 

052-7645405 בערב מ- 
_____________________________________________)08-09ח(20:00

 תחפושת של מוכרת 
פרחים יפה ומושקעת ביותר 

לילדה כבת 4-5, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-3329999

 גמרא תלמוד בבלי עוז 
והדר, מס' ברכות, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)08-09ח(רק 50 ש"ח, 050-3329999

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-4514210

 שמלת כלה יפהפיה, ב- 
_____________________________________________)08-09ח(400 ש"ח, 052-7613384

 סורג בטן לחלון, 200 
ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8423405

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

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

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-6800702

 מתקן לאופניים לרכב, 
חדש, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, חדש, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 בבני-ברק, 3 גלגלים 
לאופניים במצב מצוין, 20-50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-9985503

 זוג תוכונים קומפלט כולל 
כלוב ובית הטלה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-3202097

 ברה"ע למכירה אופניים 
"26 למבוגר, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7966786

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

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

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

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-3286875

 שאל )שכמיה(, יד שניה 
_____________________________________________)08-09ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 סורג בטן, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-8478897

 מגילת אסתר ברסלב, 10 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8478897

 טיטולים למבוגרים 
15-18 יחי' 45 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)08-09ח(054-8475855

 אופני הרים + הילוכים 
במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8475855

 למסירה לבני תורה, תנור 
בלרס דו תאי במצב טוב, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3174466

 תחפושות: חיל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8, משה 

_____________________________________________)08-09ח(רבינו - גיל 4, 050-3337530

 כסא אוכל מורכב על כסא 
+ בוסטר לרכב, 70 ש"ח. 

מתקן לקורנפלקס זוגי, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח חדש,052-8969770

 תלת אופן לילדים 3 
שלבים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 שטיח רצפה פרסי מיוחד, 
_____________________________________________)08-09ח(300 ש"ח, 053-3155415

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)08-09ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 קופסת תה מעץ - ויסוצקי 
מהודרת, 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8418662

 סליילסר מרובע חדש, 
ללא אריזה, 70 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8418662

 משחק הרכבה מורפן, 
קופסא גדולה, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8471038

 כמאה גליונות "משפחה" 
"בקהילה" 390 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-6927418

 סדרת "פתח מילוט" ה' 
כרכים - נחמן גרשונוביץ, חדש 

ממש! 160 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(03-6297418

 למכירה שמלה חדשה 
לאירועים לנערות/נשים ארוכה 
ואופנתית, מידה 38, רק 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-4843223

 במציאה! אופני הלו קיטי, 
BMX, נראה חדש לגיל 3-7 
כולל גלגלי עזר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 אופני הילוכים גודל 16 
דרוש תיקון רק, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 תחפושת אברול אריה 
לגיל חצי שנה, 15 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 חדש ממש! תחפושת 
מוקיון/ליצן לגיל 7 מהממת 

ומושקעת כולל כובע, 60 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-4843223

 חדש! תחפושת אברהם 
אבינו או משה רבינו לגיל 7-9 

_____________________________________________)08-09ח(רק 40 ש"ח, 058-4843223

 תחפושת קרבינט לגיל, 
3-4 כולל כובע, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 בהזדמנות!! חליפה 
ארוכה בגיר, 3 חלקים, 

כחדשה, בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4160457

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, צבע בז', מהמם, 
כמעט חדש, 400 ש"ח, 

במקום 800 ש"ח שעלה, 
_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 052-7600336

 שטרות 20 ש"ח, 60 שנה 
למדינת ישראל, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-4110390

 זיכוי למקפי "מולטי-פוקל" 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)08-09ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 שולחן גיהוץ חזק ויציב, 80 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 נעלי בד, שחור/לבן 
לבנות, מידה 39-40, מציאה, 
_____________________________________________)08-09ח(15 ש"ח כ"א, 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער ולפאות 
בנים מ- 15-35 ש"ח, לא 

משאיר פירורים ומחזיק כל 
_____________________________________________)08-09ח(השבת, 052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה -21
22 בקופסא, לבן/כחול, חדש, 

מבצע - 50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 שאלים למסירה ברח' 
_____________________________________________)08-09ח(קושניר, 054-8469938

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

 כסא ילדים, 40 ש"ח. 
סבל, 10 ש"ח. כידון, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-3177932





בס“ד


	Kvbp1p001
	Kvbp1p002
	Kvbp1p003
	Kvbp1p004new
	Kvbp1p005
	Kvbp1p006
	Kvbp1p007
	Kvbp1p008
	Kvbp1p009
	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015
	Kvbp1p016
	Kvbp1p017
	Kvbp1p018
	Kvbp1p019
	Kvbp1p020
	Kvbp1p021
	Kvbp1p022
	Kvbp1p023
	Kvbp1p024

