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פישל רוזנפלד

חודש עבר מאז אישרה מליאת הכנסת את חוק המרכולים 
שהחוק  אף  על  שכחה.  לא  והסערה  ההסתייגויות  עתיר 
הטרי טרם נכנס לספר החוקים, שכן לוקח זמן מאז אישור 
נהנות  דווקא  ברשויות המקומיות  ועד להשלמת התהליך,  החוק 
מהחוק שמסייע להן די בקלות להגדיל את הקופה העירונית, ואלו, 
מכריזות בזה אחר זה על הגברת האכיפה בשבת. זה התחיל לפני 
שבועיים בעיר אשדוד, כאשר למרבה האירוניה מי שהופקדו על 
האכיפה הם לא אחרים מאשר פקחים יהודים, והמשיך לרשויות 

נוספות. 
רק לפני ימים ספורים הודיעה עיריית כפר סבא כי תחל לקנוס 
עו"ד  העירוני,  התובע  ששיגר  במכתב  בשבת.  הפועלים  עסקים 
)אושירה(  אושילנד  במתחם  עסקים  לבעלי  סלע,  בר  ישראל 
כך  על  בשבת  שעובדים  עסקים  בפני  מתריע  הוא  סבא  בכפר 
שהם מבצעים עבירה על חוק העזר העירוני. אך נראה שגם בכפר 
סבא לא ממש פועלים למען השבת וכי גם הם מצאו את המתכון 
להגדלת הקופה העירונית באמצעות החוק החדש. כך לפחות, על 
העירייה  לסיור שפקחי  פי המכתב, שם מתייחס התובע העירוני 
ערכו במתחם לפני שנה )!(, אך משום מה רק כעת מצאו לנכון 
לאכוף את החוק. "הנדון: עבירות כנגד הוראות חוק העזר לכפר 
וסגירתן של חנויות 1941, שבוצעו במתחם קניון  סבא, פתיחתן 
אושירה בשבת – 14.1.17, ואשר בכוונת התביעה העירונית בכפר 
סבא לנקוט כנגדם בצעדי אכיפה - לרבות אפשרות של הגשת כתב 

אישום", נכתב בפתח המכתב.
"במסגרת סיור שבוצע על ידי אגף הפיקוח והאכיפה של עיריית 
בתי  נמצאו  שבנידון,  בתאריך  אושירה  קניון  במתחם  סבא  כפר 
עסק שאינם מסווגים כבתי עסק שפתיחתם בשבת מותרת )עפ"י 
הוראות חוק העזר( וחרף זאת נמצאו פתוחים. עצם פעילות העסק 
באותה שבת מהווה עבירה בהתאם לסעיף 3 לחוק העזר העירוני, 
למפעיליה.  וכן  העסק  בעלת  שהיא  לחברה  לייחס  ניתן  אותה 
בכוונת התביעה העירונית לנקוט בהליכי אכיפה לנוכח העבירות 

שבוצעו על פי הפירוט".

הקרב על ה'ביג'

אך  מהכותרות,  לרדת  חודש  מזה  מסרב  הטרי  החוק  כאמור, 
בשבת האחרונה זוהתה עליית מדרגה משמעותית. פקחי עיריית 
מאבקים  אינספור  שידע  הקניות  מתחם  על  הסתערו  אשדוד 
דו"חות  חילקו  פאשן',  'ביג  בשבת,  לסגירתה  כושלים  חרדיים 
החוק  מפרי  העסקים  בעלי  על  ש"ח   320 בגובה  קנסות  והטילו 
העזר  חוק  את  מפר  הוקם  שמאז  הקניון,  נפתח  מאז  לראשונה   -
מזה  אמנם  בשבת.  במתחם  העסקים  פתיחת  את  האוסר  העירוני 
לא  לראשונה  אך  בשבת,  למקום  פקחים  מגיעים  שבועות  מספר 

מדובר היה באזהרות סרק אלא בקנסות בפועל.
חי גאליס, המשנה למנכ"ל קבוצת ביג, שצפוי להתמנות בקרוב 
נכנעים  כי "בעירייה  למנכ"ל הקבוצה, טען בראיונות לתקשורת 
ללחץ של החרדים, שמהווים בקושי 20% מתושבי העיר אשדוד 
אבל מהווים חלק משמעותי מאד מהקואליציה העירונית, וראש 
העיר נכנע להם". גאליס הוסיף והשתמש בטיעון כי עד היום לא 
נאכף החוק העירוני במקום, אך שכח לציין כי זו עדיין לא עילה 
להמשיך ולאפשר את הפרת הסטטוס-קוו. "מאז פתיחתו המתחם 
פתוח בשבת. מעולם לא ניתנו דו"חות, ורק לפני 3 שבועות, לאור 
השבוע  התרעות.  לתת  התחילו  החרדי,  והלחץ  המרכולים  חוק 
נחצה הקו, וההתרעות הפכו לדו"חות של ממש. נעמוד מאחורי 
נגד  ונילחם עד הסוף  ניקח אחריות על הקנסות  השוכרים שלנו. 

הכפייה החרדית".
עם זאת, בקבוצת 'ביג' לא נרתעים מהקנסות ומבטיחים לממן 
אותם. "ביג תשלם את הקנסות במידת הצורך ותנהל על חשבונה 
את ההתנהלות המשפטית מול העירייה. אין לנו אלה להשתומם 
יוצאים  אשדוד.  עיריית  התנהלות  על  כמה  יודע  המי  בפעם 

הכפייה  רף  את  זמן  באותו  ומעלים   - פיוס  ובאמירות  בהצהרות 
הדתית הבלתי נסבלת הזו. אחד בפה, אחד בפקח", אמר גאליס.

את  הביאה  הקנסות  הטלת  עם  שנוצרה  התקשורתית  הסערה 
ראש העיר, בעצמו שומר מסורת ושבת, ד"ר יחיאל לסרי, להגיב 
ברשת החברתית. זאת, לאחר שבפתחו של יום ראשון יודו אבנים 
פתחנו  לצערי  לאלימות!  מובילה  "הסתה  העירייה.  בניין  לעבר 
וזריקות אבנים  וונדליזם  את הבוקר בעיריית אשדוד עם תמונות 
וזה עצוב מאוד. מתווה השבת המתגבש דורש סבלנות! הבטחתי 

פתרון ואנחנו בדרך אליו", כתב לסרי.
"יש הבדל גדול בין מתן קנסות לפי חוק העזר לעסקים שחורגים 
מהחוק, לבין מצג שווא של סגירת העיר. חופי הים, בתי הקולנוע, 
הפארקים, המסעדות והפאבים - הכל פתוח", הגיב חבר מועצת 

העיר )שס(, גבריאל כנפו, לשיח המתלהם ברשתות החברתיות.
גילו  שם  המצייצת,  ברשת  דווקא  התרחש  האמיתי  הקרב  אך 
דודי  הקואליציה  יו"ר  בין  ממש  של  ציוצים  קרב  העיתונאים 
שהתווכחו  חסון,  יואל  הציוני  המחנה  סיעת  יו"ר  לבין  אמסלם 

בפומבי האם החוק אכן משפיע בשטח.
גינוי, מצדו של חסון, שכתב כי "בלוף חוק  זה התחיל בציוץ 
המרכולים נחשף. חוק משפיע ומשנה בניגוד לדברי הקואליציה. 
תהיה הזדמנות שניה - סיעת המחנה הציוני הגישה בהובלתו של 
ח"כ סאלח סעד הצעת חוק לביטול חוק המרכולים ותדאג לקדם 
אותו בראש סדר היום של החקיקה. החוק הזה צריך להימחק מספר 
החוקים של מדינת ישראל". בתגובה, כתב לו ח"כ דוד אמסלם כי 
"אין שום קשר בין חוק המרכולים לבין הקנסות באשדוד. מדובר 
בחוק עזר עירוני. אבל מה זה חשוב, יש סיכוי שזה יוציא אנשים 

לרחובות".
"עובדה  כי  לאמסלם  השיב  חסון 
ופתאום  קנסות  נתנו  לא  שנים  ששלוש 
אמסלם  אך  הסבר?"  לך  יש  נותנים,  כן 
לא ממש התרגש והפנה את חסון לראש 
תבקש  ההסבר  את  "יואל,  לסרי.  העיר 
האזרחים.  את  תטעה  אל  העיר.  מראש 

אתה יו"ר סיעה, לא עסקן".
אמסלם  את  חסון  עקץ  בתגובה, 
ולא  כי הוא "בעד לקחת אחריות  ואמר 
להסתתר מאחורי ראש עיר. בקרוב תהיה 
לך הזדמנות לבטל את 'חוק המרכולים' 
הרי  לביטולו,  שלנו  החוק  כשיעלה 
טוב  שבוע  רלוונטי.  לא  שהוא  אמרת 
מהזן  ממש  לא  הוא  אמסלם  אך  דודי". 
לדייק  בעד  "אני  חזרה:  ועקץ  השותק 

בעובדות. שבוע טוב גם לך יואל".
לגולש  אמסלם  השיב  אחר  במקרה 
כי  לו  ואמר  על הקנסות שהוטלו  שזעם 

"אין מצב שהחוק הזה ישנה משהו מההרגלים שלך. מלכתחילה 
אמרנו שחוק המרכולים נועד כדי לעשות סוף לפרשנות ובמטרה 
הסטטוס  את  לפרוץ  מעוניין  לא  אחד  אחד  אף  סדר.  לעשות 
יותר  קוו. בטח לא אנחנו. מוכן לצאת אתך לרחובות על דברים 

חשובים, אל תבזבז את זה על קטנות".
עם זאת, חברי כנסת אחרים מהקואליציה, בחרו דווקא לגנות 
את האכיפה. כך למשל, תקף במהלך השבת השר לשיתוף פעולה 
שהוא  חושב  "אני  ואמר  הטרי  החוק  את  הנגבי,  צחי  אזורי, 
שהם  מרגישים  "החרדים  לדבריו,  המטומטמים".  החוקים  אחד 
במגננה, אבל הציבור החילוני רואה בחוק הזה יריקה בפרצופו. 
שחיקה  יש  אבל  הסטטוס-קוו,  את  להחזיק  לכאורה  נועד  החוק 
של הסטטוס-קוו דווקא בכיוון החילוניות, כמו בירושלים". הנגבי 
לנו:  אמר  חילוני,  אדם  שהוא  הממשלה,  "ראש  כי  ואמר  הוסיף 

'אני יודע שהחוק הזה לא יסגור אפילו מרכול אחד'".
היא  אף  יצאה  ביתנו  ישראל  מסיעת  מלינובסקי  יוליה  חה"כ 
רק   - לסרי  יחיאל  העיר  "ראש  וצייצה:  שהוטלו,  הקנסות  נגד 
השבוע טענת שאתה מקיים הידברות עם התושבים ופועל לקירוב 
העיר.  לפילוג  יד  תיתן  ולא  פתרון  שקיים  טענת  בעירך.  לבבות 
היום, לראשונה מזה שנים, שלחת פקחים לחלק דוחות לעסקים 

הפתוחים בשבת בביג באשדוד. ככה 'מקרבים לבבות'".

אכזבה במגזר הדתי

למי ששכח, חוק המרכולים אינו כולל ולו סעיף אחד המורה 
המקומיות  הרשויות  את  מכריח  לא  ואפילו  העסקים,  סגירת  על 
שבמידה  הוא  החוק  שאומר  מה  כל  למעשה,  החוק.  את  לאכוף 
והרשות המקומית תרצה לשנות את חוק העזר העירוני הם יידרשו 
יתקיימו  הבאות  הבחירות  אם  שגם  הפנים,  שר  של  להסכמתו 

במועדן, לא בהכרח שבסוף 2019 יישב שם שר דתי או חרדי.
למעשה, כל האכיפה המוגברת, בכל רשות באשר היא, נובעת 
ולא  העירונית  הקופה  את  להגדיל  העירייה  של  מרצון  כתוצאה 
ממש מדאגה לשמירת השבת. ולא ממש מדובר בפרשנות, אלא 
עדו  ד"ר  ידי  על  העולים מסקר עמדות שנערך  ברורים,  בנתונים 
מחקרים  בביצוע  המתמחה  "מסקר",  המחקר  ממכון  רוזנבלום 
בקרב ציבור הציונות הדתית, עבור החוג לסוציולוגיה באקדמית 

גליל מערבי.
הציבור  מקרב  משיבים  מאות  כארבע  בקרב  שנערך  מהסקר 
כ-40%  של  מועטה  תמיכה  מגלה  הציבור  כי  עולה  הציוני-דתי, 
שנולד  החוק  בעד  מצביעים  היו  בלבד   47% וכי  בחוק  בלבד 
כיוזמה של מפלגת ש"ס במטרה להגן על אווירת השבת הציבורית 

ברחבי ישראל. 
לדברי ד"ר ליברמן, נתוני הסקר לא הפתיעו אותו, מרביתו של 
הציבור הציוני דתי אינו רואה עין בעין 
הפרהסיה  לעיצוב  הראויה  הדרך  את 
הציבור  שרואה  כפי  בשבת  הישראלית 
החרדיות  המפלגות  ומנהיגי  החרדי 
בכנסת ובממשלה. לראיה, יותר מ-70% 
כלפי  ביקורת  הביעו  בסקר  מהנשאלים 
נוקטת  שבה  הפאסיבית  ההתנהלות 
האחרונות  בשנים  היהודי  הבית  מפלגת 
בהיבטים  וטיפול  בהסדרה  הקשור  בכל 
הקשורים ביחסי דת ומדינה. הגם שחברי 
הציונות הדתית היו מעוניינים כי קדושת 
סבור  הציבורי,  במרחב  תשמר  השבת 
ד"ר ליברמן כי חלקים גדולים מהציבור 
הדתי מתנגדים להתנהגות המתריסה של 
מוביל  אשר  חרדיות,  ממפלגות  ח"כים 
לפילוג ולהפגנות מתעצמות כפי שקורה 

באשדוד ונתניה.
"בניגוד לחלק ניכר מהציבור החרדי, 
הציבור הדתי לאומי חי את מרבית חייו 
בשטחי חיים מעורבים שבהם יש דומיננטיות תרבותית חילונית. 
במהלך  הגבוהים,  בלימודים  בעבודה,   – היומיומית  ההתחככות 
בילוי הזמן הפנוי וכו' עם הציבור הלא דתי גרמה לציבור הדתי 
לרגישות גבוהה יותר ל'מצב הישראלי' של חברה בעלת רוב לא 
דתי. רגישות זו נובעת משני היבטים משלימים: האחד הוא הבנה, 
אם כי לא הסכמה, של הציבור הלא דתי וצרכיו והשני הוא הבנת 
חוסר התוחלת בשימוש בפוליטיקה פורמלית לכפייה של שמירת 
שבת בפרהסיה הישראלית באופן פרטני ושל שמירה על היבטים 
דתיים בציבוריות הישראלית", אומר ד"ר ליברמן בשיחה עם 'קו 

עיתונות'.
וחוסר  המבוכה  המצוקה,  קריאת  את  גם  מציין  ליברמן  ד"ר 
בעת  הנכונה  לפעולה  באשר  הדתי-ציוני  הציבור  של  האונים 
נתפסת  יותר מכל עם הציונות הדתית  הזאת. "המפלגה המזוהה 
ידי בוחריה הפוטנציאלים כמי שהזניחה את העיסוק בתחום  על 
נכון  פתרון  לעצב  במקום  חרדיות,  מפלגות  אחרי  ונגררה  זה 
ומותאם בתחום הרגיש. תחום החשוב הן לציבור הישראלי הכללי 
והן לתפיסת עולמה של הציונות הדתית כפי שעוצבה בעשורים 

האחרונים", הוא מסכם. 

עיריות כמו אשדוד וכפר סבא מנצלות את חקיקת חוק המרכולים למסע אכיפה נגד 
בעלי עסקים הפתוחים בשבת, כדי להעשיר את קופתן • האבסורד בשיאו: שימוש 
בפקחים יהודים • ההתלהמות במערכת הפוליטית נמשכת וגם במגזר הדתי לאומי 

מאוכזבים מהפאסיביות של הבית היהודי 

חוק המרכולים: תירוץ 
להעשרת הקופה
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

חוסר מוטיבציה ציבורית
על  פרסם השבוע מחקר, שנערך  ישראל  בנק 
ידי ד"ר יובל מזר, בו הוא משווה את מיומנויות 
במשרדי  המשכילים  העובדים  של  העבודה 
במגזר  מקבילים  עובדים  מול  אל  הממשלה 
המיומנים  העובדים  צפויות,  התוצאות  הפרטי.  
הציבורי  ובמגזר  הפרטי,  במגזר  נמצאים  יותר 
הזה  הפער  פחות.  המיומנים  העובדים  נמצאים 
היום  התעסוקה  עולם  שבין  ההבדל  את  מציג 
לעולם הישן, ועדיין לא כולם מבינים את העולם 

החדש. 
יציב  גם  ולכן  יותר,  איטי  היה  העולם  בעבר, 
יותר. לפני מאתיים שנה, מי שנולד לאבא חייט 
היה כנראה הופך לחייט בעצמו למשך כל חייו, 
אנשים  לבנו.  המקצוע  את  מוריש  גם  וכנראה 
בעל  שלמים.  חיים  אתו  וחיו  מקצוע,  עם  נולדו 
מלאכה כזה נחשב "מסודר" בחיים. בכל תחום 
היה  שלהם  הקצב  אך  וסיכונים,  שינויים  היו 
הואץ  הקצב  האחרונות  שנים  במאה  מדוד. 

בצורה בלתי פרופורציונאלית. 
תעסוקה  ענפי  הטכנולוגיה,  התפתחות  עם 
צמחו  אחרים  וענפים  נמחקו,  פשוט  שלמים 
חוטים,  בטוויית  שעסקו  אנשים  במקומם.  ובאו 
חוטים  שמייצרים  מפעלים  שקמים  פתאום  גילו 

באים  לא  כבר  והלקוחות  ובזול,  במהירות 
אליהם. אדם שהיה עגלון לפני 70 שנה באירופה 
פתאום  גילה  לפניו,  אבותיו  כמו  אמריקה,  או 
לנסוע  מעדיפים  וכולם  מתמעטים  שהלקוחות 
בהרבה  המהירה  עירונית  ברכבת  או  במכונית 
ורועשת פחות. מסורות משפחתיות של עשרות 

ומאות שנים, פשוט נמחקו. 
חופשיים  מקצועות  שלמדו  אנשים  גם 
הנדסה,  דין,  עריכת  כמו  וחדשניים,  מודרניים 
להתעדכן  עליהם  כי  גילו  וכדו',  תכנות  רפואה, 
והמקצוע משנה פניו כל הזמן. בעשרות השנים 
כמה.  פי  התעצם  השינויים  קצב  האחרונות, 
למשל, רופא שיניים היום שונה מהותית באופי 
עבודתו מרופא שיניים לפני חמישים שנה. רואה 
מרואה חשבון  לגמרי  אחרת  היום  עובד  חשבון 
מערכות  הטכנולוגיה,  שנה.  שלושים  לפני 
תחומי  משנים  אלה  כל  התוכנות,  המחשוב, 
כי  מגלים  רבים  ועובדים  מהותי.  באופן  עיסוק 
יכולים להישאר עם הידע הישן, אם אינם  אינם 
רוצים להיות מובטלים. כדי להיות אנשי מקצוע 

מבוקשים, יש צורך ללמוד כל הזמן.  
התוצאה היא היעדר "ביטחון תעסוקתי", אף 
אחד לא יכול להיות בטוח בתחום העיסוק שלו 

כיום שיספק לו פרנסה לכל חייו. יתכן שהתחום 
ישתנה, ויתכן בכלל שיוצא למיקור חוץ בחו"ל. 
ביטחון  להבטיח  יכולים  לא  הם  גם  מעסיקים 
תעסוקתי לעובדים, כיוון שלהם עצמם אין שום 
ביטחון בהמשך קיומו של העסק, והרי אדם לא 

יכול לספק לאחרים את מה שאין לו בעצמו. 
"ביטחון תעסוקתי" קיים היום רק במקום אחד 
העבודה  חוקי  במסגרת  ממשלתית.  עבודה   –
וההסכמים מול ההסתדרות, עובדי מדינה זכאים 
הם  אם  גם  אותם,  לפטר  אפשר  אי  ל"קביעות" 
אכן  מהם  ורבים  בעליל,  למיותרים  הופכים 
במשרדי  )והגלויה(  הסמויה  האבטלה  כאלה. 
הממשלה מרקיעה שחקים, אך אי אפשר לפטר 
נמוך,  שכר   – מחיר  יש  זה  לכל  העובדים.  את 
ושירות גרוע לציבור. רמת השכר במגזר הציבורי 

נמוכה ממה שמוצע בשוק הפרטי. 
התוצאה של נתונים אלה היא, שאנשים בעלי 
לעבוד  מעדיפים  ומוטיבציה,  למידה  יכולות 
ואת  יותר  מרוויחים  הם  שם  הפרטי,  בשוק 
מהידיעה  מקבלים  שלהם  התעסוקתי  הביטחון 
שהם יכולים לספק ערך רב למעסיק, או לעבוד 
כעצמאים ולספק ערך ללקוחות. הם לא תלויים 
במעסיק ספציפי זה, אלא יכולים לעבור בקלות 

למעסיק שמוכן לשלם יותר. 
לעומתם, אנשים בעלי מוטיבציה נמוכה יותר 
במגזר  לעבוד  מעדיפים  יותר,  נמוכות  ויכולות 
להרוויח,  ביכולתם  בטוחים  לא  הם  הציבורי. 
נוצר  וכך,  ולכן מנסים להיצמד למעסיק הקיים. 
מצב בו המגזר הציבורי סובל מעודף עובדים בד 
בבד עם תפוקה נמוכה. המחקר האחרון של בנק 

ישראל, מציג את התמונה הזו בצורה ברורה. 
והצורך   ,2019 תקציב  על  הדיונים  רקע  על 
לאור  לפעול  חשוב  לציבור,  השירות  את  לשפר 
תובנה פשוטה זו. אין שום טעם להגדיל תקציבים 
אחר,  צורך  כל  או  בריאות  לחינוך,  ממשלתיים 
במגזר  ההעסקה  אופי  את  משנים  שלא  זמן  כל 
הציבורי. יותר תקציב, רק יגדיל את הבזבוז על 
חזקים.  עובדים  וועדי  עם  מיומנים  לא  עובדים 
כדי לשפר את השירות לציבור, צריך לבטל את 
הקביעות, ולהפוך את המגזר הציבורי לתחרותי. 
להגיע  תמריץ  ימצאו  מיומנים  עובדים  אז  רק 
לתת  תוכל  והממשלה  הציבורי,  במגזר  לעבוד 

שירות טוב יותר לציבור. 

דוד רוזנטל

קנסות בסיטונאות: ירושלים בראש, 
בני ברק שלישית

פישל רוזנפלד

אם לפני מספר שנים כמעט ולא ראינו אנשים המבקשים 
מעוברי אורח "לשמור" על רכבם לדקות אחדות, בעת 
דו"ח. בשנה  יקבלו  כי  סמוכה, מחשש  לחנות  כניסתם 
האחרונה זה כבר הפך לשגרה. הרשויות המקומיות הבינו כי 
ובד בבד עם הגידול  כלי להגדלת הקופה העירונית  בידם  יש 
ומצוקת  התנועה  צירי  על  הנוסעים  הרכבים  במספר  העצום 
רכבים  על  החוק  את  לאכוף  החלו  וגודלת,  שהולכת  החניה 
חונים שלא כחוק, כאשר בכל שניה ניתן דו"ח לנהג והתעשייה 

מגלגלת בשנה לא פחות מ2-1.5 מיליארד שקל.
העידן הטכנולוגי המתקדם, הביא לכך שרוב הנהגים משתמשים 
עבור  לשלם  בשביל  החכם  בטלפון  המותקנים  ביישומונים 
דו"חות  לנתוני  מרתקת  הצצה  לראשונה  מאפשר  החניה, 
התנועה, המכניסים כסף קל ומהיר לקופת הרשויות המקומיות. 
רוב-רובם של  'נעלמו'  גם הסיבה לכך שבשנים האחרונות  זו 
השטחים האפורים שאפשרו חניה בחינם ושפת המדרכה שנתה 

את צבעה לכחול-לבן המבשר על חניה בתשלום.
במספר   28% של  זינוק  האחרונה  בשנה  חל  'פנגו'  נתוני  לפי 
ישראל,  ברחבי  העירוניים  החניה  פקחי  שערכו  הבדיקות 
וגידול  האחרונה  בשנה  חונים  רכב  כלי  מיליון   13.5 המונים 
הקודמות.  השנים  לעומת  הבדיקות,  במספר   2.5% של  עצום 
מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנה האחרונה נוספו ב-148 אלף - 
המציין  החניה  דו"חות  מספר  לעומת  זאת,   .4.8% של  גידול 

זינוק שיא של 28%.
עדות נוספת לשוק העצום של נדל"ן החניה המניב ניתן לראות 
גם בהצטרפותן של עוד ועוד רשויות מקומיות להסדרי חניה 
בתשלום, כחול-לבן. במהלך השנה האחרונה הנהיגו לראשונה 
קצרין,   — בתשלום  ציבורית  חניה  מקומיות  מועצות  שלוש 
הסירו  בישראל  ערים  ארבע  בנוסף,  גת.  וקרית  קדימה־צורן 
ברק  בני  אשדוד,  ירושלים,   - משטחן  המדחנים  את  לחלוטין 

ובאר שבע.
את ראש רשימת שיאני דו"חות החניה כובשת עיריית ירושלים, 
השלישי  המקום  את  אך  תל-אביב,  נמצאת  כצפוי,  אחריה, 
ממלאת דווקא עיריית בני ברק. נתון די-מפתיע, אם מחשיבים 
הדו"חות  למספר  העיר  ושטח  הרכב  כלי  מספר  יחס  את 

שנרשמו. 

בני ברק בדרך לפסגה
במקום  ברק  בבני  עיריית  את  הממקם  מהנתון  הופתעתם  אם 
השלישי ברשימת הרשויות השיאניות במספר דו"חות החניה 
בשנה האחרונה, קחו בחשבון שזה לא הכל. מצלמות חדשות 
השומר  ציר  אורך  לכל  מלאה  בפריסה  לאחרונה  שהוצבו 
מצלמות באופן אוטומטי כל רכב שעומד במקום אחד למעלה 

משתי דקות.
הנתונים אודות מספר הדו"חות המונפקים באמצעות המצלמות 
ריווחי מאוד.  החדשות לא נחשפו, אם לתהות, מדובר בעסק 
ציר  על  החדשות  המצלמות  הוצבו  מאז  בלבד  חודש  שכן 
השומר הודיעה העירייה כי בכוונתה לפרוס מצלמות גם על כל 
אורך הציר המרכזי של העיר - רחוב רבי עקיבא, כפי שפורסם 

ב'קו עיתונות'. 

הירושלמים לא מקופחים
הרשויות  רשימת  בראש  כעת  כבר  ניצבת  שירושלים  אף  על 
השיאניות במספר הדו"חות שהונפקו בשנת 2017, בשונה מבני 
מספר  מאוד,  גדולה  שאוכלוסייתה  בירה  בעיר  מדובר  ברק, 
הרכבים הנעים בה גבוה ביותר וגם מספר התיירים המבקרים 
בה עצום. עם זאת, גם שם לא מוותרים על נדל"ן מניב כל כך 

כמו מרחבי החניה ופועלים להגברת האכיפה במלוא המרץ.
כך למשל, גילו תושבי שכונת רוממה בעיר לפי שבועות ספורים 
'רב  'שמגר' בעיר, בסמוך לקניון  ציר  כי מצלמות הותקנו על 
היה  נחשב  כשנתיים  לפני  שעד  הרחוב,  האדם.  הומה  שפע' 
שקט ברובו, הפך בשנים האחרונות לעמוס במיוחד, עם פתיחת 
סניף חדש לקמעונאית המזון 'אושר עד'. מחסור חמור בחניון 
רכבים  בעלי  פעם  לא  מביאה  אליה  במעבר  וקשיים  הקניון 

להחנות במרכז הכביש ולמעשה לחסום את התנועה כליל.
זו  בתקופה  זינקה  השכונה  אוכלוסיית  כי  לציין  יש  זאת,  עם 
בניינים, חלקם אף מרובי  בצורה דרמטית, עם הקמת עשרות 
ביותר  מהיוקרתיים  לאחד  הנחשב  המגורים  באזור  קומות, 
בעיר. כך למעשה, גם מספר עוברי האורח והרכבים הפרטיים 
השייכים לתושבי השכונה גדל במהירות שיא. והחניונים? איך 
לא, הפכו כבר מזמן לשכונות דיור לזוגות צעירים שלעירייה 
אין כל תחליף אחר עבורם והיא נאלצת שלא לממש את צווי 

ההריסה המאיימים על מאות משפחות.

צילומים: ויקיפדיה

נתונים מדהימים על מספרי קנסות החניה בישראל, שרשמו גידול של 
 למערכת המצלמות שהותקנה ברחוב השומר  28% בשנה האחרונה 
  עקיבא  ברבי  אחת  תצטרף  אוטומטית,  דו"חות  והמנפקת  ברק  בבני 

ובירושלים: מצלמות על ציר שמגר ומשבר חניה במרכז העיר

טיטניום  שתל  של  טיפול  על  השיניים  רופא  עם  סיכמתי  שאלה: 
וכתר זרקוניה. בסיום הטיפול היה לי חשד שהכתר הוא לא זרקוניה, 
הלכתי ל-3 רופאי שיניים מומחים שעשו צילום ואמרו לי שזה כתר 
חרסינה )זול יותר(. יש לי סיכוי לתבוע על דבר כזה כשאין לי שום 

הוכחות לתוכנית טיפול ומחיר שנסגר בע"פ? 
לכרות  ניתן  מהותית  מבחינה  לשתיים.  מתחלקת  התשובה  תשובה: 
הסכם בעל פה וזכותך להגיש תביעה בגין התחייבויות שניתנו לך בעל 
יהיה עליך להוכיח את טענותיך, כך שמוטב  ראייתית,  פה. מבחינה 
היה אילו בטרם תגיש תביעה לבית המשפט תצטייד בראיות בכתב או 

בהקלטות על הסכמותיכם.


שאלה: בבעלות המשפחה דירה שמושכרת לאותו שוכר כשנה וחצי, 
לאחרונה צ'קים שמסר השוכר לא כובדו על ידי הבנק והשוכר לא 

משלם את שכר הדירה ומסרב להתפנות. מה ניתן לעשות?
ונולד הליך מהיר לפינוי שמפריד את  תשובה: ב–2008 תוקן החוק 
שאותם   — הנזקים  על  הכספית  מהתביעה  מהבית  הסילוק  תביעת 
בית  את  מחייב  המקוצר  ההליך  לבית.  שנכנסים  לפני  להעריך  קשה 
המשפט לדון בפינוי בלבד תוך 60 יום, וכשהתביעה מתקבלת הדייר 

יכול לערער תוך 30 יום או לצאת.


ואני  מוגבלות  בעל  הינו  בני  בבית משותף,  גרים  אנחנו  שאלה: 
רוצה לתקן חלקים בבניין )מחוץ לדירה( ולהתאימם לשימושו. האם 

עלי לקבל את הסכמת כל הדיירים?
תשובה: לפי חוק בתים משותפים, אין צורך בקבלת הסכמת יתר 
בעלי הדירות בשביל לערוך את השינויים הבאים: התאמת פתח או 
שער כניסה לחצר הבית המשותף בלא שינוי מבנה הפתח או השער, 
צורתו או מידותיו, כגון התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן 
יותר  קל  למנעול  כניסה  מנעול  שינוי  דיבורית,  או  פעמון  קריאה, 

לתפעול, ושינוי מיקומם.
התקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים או שינוי מיקומו. בניית 
לשם  או  גלגלים  כיסא  דרדור  למניעת  קיים  גישה  בשביל  צדי  סף 
הכוונתו של אדם כבד ראיה. התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, 
בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים, ובלבד שמהנדס ועדה 
למנוע  כדי  כאמור  בהתקנה  אין  כי  אישר,  ולבניה  לתכנון  מקומית 
סביר  שימוש  המשותף  ברכוש  להשתמש  האחרים  הדירות  מבעלי 

ובטוח. 
לרבות  תאורה,  )גריל(. התקנת  ניקוז  רשת  או התקנה של  החלפה 
שינוי  וכן  המשותף  לבית  בכניסה  או  גישה  בשביל  חירום,  תאורת 
כדי  השינוי  בביצוע  ובלבד שאין  ספים,  גובה  שינוי  תאורה.  עוצמת 
של  או  מדרגות  של  עדין  חספוס  הניקוז.  במערכת  לתקלות  לגרום 
ריצוף שביל גישה קיים, לשם מניעת החלקה. התקנת שילוט הכוונה 
ומידע, לרבות הוספת אותיות מובלטות או כתב ברייל בשילוט קיים. 
עם  אדם  לצורכי  והתאמתם  קיימים  ותקשורת  חשמל  אבזרי  שינוי 
מוגבלות. שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון 
שיוחד  קיים  חניה  מקום  התאמת  שטיפה.  וברז  ראי  מכתבים,  תיבת 

לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
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כסף קטן

מאות טיסות יבוטלו בקיץ
שיגר  מימון,  דוד  הפורש,  אל-על  מנכ"ל 
מכתב חריף למשרד החוץ, על רקע סירוב 
הסכמים  ולחדש  ביטחון  עובדי  לגייס  המשרד 
מאות  כי  מזהיר  הוא  בו  קיימים,  מאבטחים  עם 
טיסות מתוכננות של חברות תעופה ישראליות לא 

יתקיימו בקיץ הקרוב, בשל מחסור במאבטחים. 
דווקא  כי  דגן,  ניר  ארקיע,  מנכ"ל  טוען  זאת,  עם 
ביטול  ובסכנת  במשבר  האשמה  היא  אל-על 
בכוח- המחסור  לאור   2018 קיץ  בלו"ז  הטיסות 

אדם. "הגיעה העת להפקיע מידיה של אל-על את 
המונופול על שירותי אבטחה", כתב דגן בפנייה 
על  לדבריו,  באב"ד.  שי  האוצר,  משרד  למנכ"ל 
"לנוכח  האבטחה  במונופול  להילחם  האוצר 
מדיניות  ולאור  אל-על  של  הניהולי  הכישלון 
ההפליה בה היא נוקטת מזה שנים נגד מתחריה".

דגן הוסיף וקבל כי "חברות התעופה הישראליות 
מתחרתן   - מאל-על  אישורים  לקבל  נדרשות 
העיקרית - לפני כל טיסה ואף לחשוף בפניה את 
מנצלת  אל-על  העתידיות.  העסקיות  תכניותיהן 
שוקלת  היא  כי  ונראה  לטובתה  זה  דברים  מצב 

שיקולים מסחריים בעת הקצאת השירות".

ישראל מחפשת הון שחור ב...לונדון
את  השחור  בהון  למאבק  שרתם  לאחר 
רשות  ראש  השבוע  ניהל  שוויץ,  בנקאי 
ראשי  עם  ישיבות  סדרת  אשר,  משה  המסים, 
במהלך  בלונדון.  הגדולים  מהבנקים  שישה 
את  לשכנע  מהבנקאים  אשר  ביקש  הישיבות 
לקוחותיהם להגיש בקשות לגילוי הונם המוסתר 
או  בישראל,  הקיים  מרצון  גילוי  הליך  במסגרת 
לרשויות  לדווח  אותם  לשכנע  אחרות,  במילים 

המס במדינה. 
שירותי  יספקו  כי  מהבנקאים  אשר  ביקש  בנוסף, 
המסים  לרשות  מסודרים  דו"חות  בהכנת  סיוע 
באותם  ולכלול  בבריטניה,  הכנסותיהם  כל  על 
דוחות, את כל המידע הפיננסי והתנועות שבוצעו 
בעשר  "הבריטיים-הישראלים"  הבנק  בחשבונות 

השנים האחרונות. 

קצבאות הנכים בדרך למליאה
של  והרווחה  העבודה  בוועדת  בדיון 
אלי  ח"כ  הוועדה  יו"ר  בישר  הכנסת, 
הגיעו  והרווחה  האוצר  שרי  כי  )כולנו(  אלאלוף 
להבנות לפיהן יש לאחד את קצבת הנכות הכללית 
המשולמת  נוספת,  חודשית  )קצבה  הקח"ן  עם 
כושר השתכרות(,  אי  דרגת  לנכים שנקבעה להם 
כך שתהיה בעלת סכום אחיד של 3,300 שקלים 
הזכאים  הנכים  כל  זה,  ממהלך  כתוצאה  בחודש. 
לקח"ן יקבלו סכום שווה של 452 שקלים בחודש, 
שעד כה ניתן רק לבעלי נכות רפואית בדרגה 80% 
ומעלה. עלות מהלך זה היא כ-250 מיליון שקלים 

בשנה. 

הביטקוין נסחר בפחות מ-7,000 $
מטבעות  למאה  בקרוב  נפילות  של  גל 
שוק  את  השבוע  הכניסו  קריפטוגרפיים 
קרוב  מזה  כאשר  ממש,  של  לסערה  הקריפטו 
מגמתית  בירידה  המטבעות  נסחרים  לשבוע 
בלתי-פוסקת. הביטקוין נסחר בפחות מ- 7,000 $ 
)נכון לשעת כתיבת השורות( ואילו גם המטבעות 
האחרים שסומנו כמי שיובילו את השוק בעתיד, 

כדוגמת הריפל, נופלות גם בעשרות אחוזים.
כי  הודיעה  לוידס  הבריטית  הבנקאות  ענקית 
היא חוסמת ללקוחות כרטיסי האשראי שלה את 
רכישת המטבע הווירטואלי, ומצטרפת בכך לג'יי 
פי מורגן ולבנק אוף אמריקה. מה שכמובן משפיע 

על התנודות בטבע - שממשיך לצנוח.

מדד חדש ליהלומים
הסחורה  הנראה  ככל  הם  היהלומים 
עברה  לא  שעוד  בעולם  האחרונה 
זה השתנה. הבורסה  גם   - קומודיטציה, אך כעת 
חדש  מדד  השבוע  השיקה  גן  ברמת  ליהלומים 
מטבע  לצד  היהלומים,  מחירי  אחר  שיעקוב 

דיגיטלי חדש בשם 'קראט'.

חורף גדוש במרכז 'הכוון': 
מגוון קורסים וסדנאות 

הישג לטראמפ: יותר 
משרות, יותר שכר

זינק השכר במשק  דו"ח התעסוקה האחרון,  לפי 
האמריקני בשיעור הגבוה ביותר בעשור האחרון 

• גם מספר המשרות החדשות בצמיחה

פישל רוזנפלד

הסוכנות  של  השטח  מערך  הוא  "מעוף 
לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה 
בשטח  מענה  נותנים  אנחנו  והתעשייה. 
העיקריים  הכלים  שלושת  ובינוניים.  לעסקים 
שלנו מתאפיינים בעיקר בקורסים, סדנאות, ליווי, 
יעוץ ומימון תכניות עסקיות. אנחנו נותנים מענה 
עובדים,  ארבעה  עד  של  זעירים  מעסקים  החל 
מחמישה  שהם  ובינוניים,  קטנים  לעסקים  ועד 
מאה  של  מחזור  עם  אפילו  ומעלה,  עובדים 
מיליון שקלים", פותח עמרם כהן, מנהל השלוחה 
ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של  החרדית 
בירושלים  באזור  והתעשייה  הכלכלה  במשרד 

והסביבה.
כמו  ויזמיות,  ליזמים  גם  מענה  נותנים  "אנחנו 
אנחנו  עבורם  פאות,  למכירות  ביתי  עסק  למשל 
עסקית  היתכנות  ובודקים  יעוץ  שירותי  מספקים 
וכדו'. יש לנו גם קרנות הלוואה בערבות המדינה 
למשל,  ייעודיות.  מרשויות  מיוחדים  ומענקים 
עסק חרדי המנהל רכישות מקוונות יזכה למימון 

של עד 20,000 ₪ מהרשות לחדשנות".
השירות עולה כסף. למה אמורים לשלם על זה 

אם אנחנו כבר משלמים מסים?
"השירות הזה הוא בעלות מזערית והוא מסובסד 
הסיבה  הכלכלה.  משרד  ידי  על  כולו  כמעט 
לתשלום היא לא בשביל להרוויח על גב היזמים 
ובעלי העסקים, אלא על מנת להוכיח את רצינותם 

בתכניות העסקיות שבכוונתם להוציא לפועל.
ועשרות  אלפי  בחוץ  שעולים  קורסים  "למשל, 
שקלים  במאות  ידינו  על  מוענקים  שקלים  אלפי 
מהמחיר  עשירית  שעולה  ייעוץ  גם  כך  בודדים. 

בשוק  שעולה  עסקי  יועץ  לנו  יש  הפרטי.  בשוק 
הפרטי 300 דולר לשעה. אנחנו מאפשרים לבעל 
העסק הקטן ליהנות משירותיו במאתיים שקלים 

בלבד".
בשנתיים האחרונות, אתם רואים גידול משמעותי 

במספר החרדים שפתחו עסקים?
"אנחנו לא ממש יכולים לדעת כמה עסקים חרדים 
כמה  לראות  יכולים  כן  אנחנו  נפתחו.  חדשים 
בגידול  מדובר  ואכן  משירותינו  ליהנות  הגיעו 
ממשתתפי   58% כיום,  במספרים:  משמעותי. 
הקורסים של מעוף הם חרדים. מדובר בגידול של 
עשרות אחוזים במספר הפניות לשלוחה החרדית 

של מעוף, בהשוואה לשנים הקודמות". 
עד כמה התמיכה בעסק הקטן חיונית לכלכלה?

"אנשים נוטים לזלזל בכוחם של העסקים הקטנים 
והבינוניים, אבל זה ממש לא נכון. 99.5% מכלל 
אחוז  מחצית  רק  קטנים.  הם  בישראל  העסקים 
הגדולים.  והעסקים  התאגידים  הם  מהעסקים 
המועסקים  מכלל   60% מעסיק  הזה  אחוז  החצי 
הסוכנות  שהוקמה  הסיבה  למעשה  זו  בישראל. 
כדי  הכלכלה.  במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
וכתוצאה  ויגדלו,  יצמחו  העסקים  בעלי  שאותם 

מכך גם יעסיקו יותר ויותר עובדים".
אבל לעידוד התעסוקה אתם לא ממש פועלים...

"אחת הסיבות שאנחנו זוכים לתמיכתם ולברכתם 
של הרבנים, היא דווקא בגלל שאנחנו לא באים 
לעודד תעסוקה. אף פעם לא הצענו לאברך כולל 
לצאת לעבוד. אנחנו נותנים מענה רק למי שהוא 
כבר בעל עסק, בשלב לפני להקים עסק, ונותנים 

לו את הייעוץ, הליווי והמימון".
שמתכוון  הממוצע  לחרדי  מגיעים  אתם  איך 

לפתוח עסק?
השני  המקור  לאוזן.  מפה  ובראשונה,  בראש 

קהילתית  ומעורבות  פעולה  שיתופי  ידי  על  הוא 
החרדיות  בשכונות  הקהילתיים  במנהלים 
כנס  עשינו  לאחרונה  רק  הגדולות.  ובקהילות 
משותף עם אגף 'מכלול' של ארגון 'אהבת חסד' 
וייעוץ  סיוע  הענקנו  שבו  בעלזא,  חסידי  לקהל 
שהתקיים  באירוע  מהחסידות  אברכים  לכאלף 

בבנייני האומה".
הצלחתם לחדור לקהילות סגורות?

"בסופו של דבר אנחנו זוכים לראות הרבה מאוד 
פריצות. אני לא אכנס ואציין ספציפית את כל אחת 
מאותן הקהילות, אבל אני יכול להגיד לך שבסופו 
של דבר הצלחנו להגיע לכולן. חלק באים אלינו 
שיתוף  במסגרת  אלינו  באים  וחלק  רשמי  באופן 
המינהלים  על  מקודם  אלו שציינתי  כמו  פעולה, 

הקהילתיים ו'מכלול'".
יושב קורא ומתכנן לפתוח עסק מה עליו לעשות?
אנחנו  המקרים  שברוב  להגיד  חשוב  כל,  "קודם 
אומרת  זאת  עסקית.  היתכנות  בדיקת  מבצעים 
שכשבא אלינו יזם עם איזשהו רעיון עסקי, אז אני 
יש  ברעיון.  רוצה להבין מה הריאליות  כל  קודם 
מקרים שאנחנו רואים שהכל כאן חלום נהדר אבל 
אין כאן היתכנות ממשית, ויש מקרים שזה באמת 
רעיון מושלם. במקרים מעין אלו אנחנו מעבירים 
נכון  עסקי  מודל  שיבנה  עסקי  ליועץ  היזם  את 
ויבחן את הדברים. אם אכן יש היתכנות עסקית, 
השעות  בנסגרת  אותו  וילווה  ימשיך  היועץ  אז 

המסובסדות שניתנו לו, עד אשר העסק יצליח. 
בעל  יכול  רגליו  על  עומד  כבר  שהעסק  "אחרי 
בתחומים  ביצוע  לצורך  אלינו,  לשוב  העסק 
דברים  ועוד  מיתוג  בשיווק,  למשל  כמי  אחרים. 
שיזם מתחיל לא זקוק להם בהתחלה, כמו למשל 

תכנית פיננסית ואסטרטגיה עסקית".

פישל רוזנפלד

שפרסם  התעסוקה  דו"ח 
העבודה  משרד  השבוע 
צוין  לפיו  האמריקני, 
ביותר  החד  הזינוק  החודש 
מאז  השעתי  השכר  בשיעור 
לפני  האחרון  הכלכלי  המיתון 
שיעור  גם  כמו  לעשור,  קרוב 
 17 של  בשפל  שנותר  האבטלה 
חדשות  משרות  ומספר  שנים 

גבוה, מהווה הישג לטראמפ.
למעשה, הבטחת הנשיא להחזיר 
של  לכיס  והכסף  המשרות  את 
האזרח הממוצע, במקום להפנות 
זרים  ועובדים  למהגרים  אותם 
למיניהם, התממשה משמעותית. 
טראמפ  אמר  שלא  מה  גם  אגב, 
שבחודש  האומה,  מצב  בנאום 
האבטלה  שיעור  זינק  ינואר 
לרמה  השחורה  באוכלוסייה 
החודשית  הקפיצה   -  7.7% של 
החדה ביותר מאז נובמבר 2005 
הגבוהה  ברמתו  כעת  ונמצא   -
הפעם   .2017 אפריל  מאז  ביותר 
על  החתום  הנשיא  ידע  לפחות, 

שנויות  התבטאויות  מעט  לא 
מים  פיו  את  למלאות  במחלוקת 
שכמעט  לנתון  התייחס  ולא 
הירי  קרבות  את  מחדש  והצית 

ברחובות המדינה.
שפרסם  הדו"ח  פי  על  כאמור, 
זינק  האמריקני  העבודה  משרד 
שיא  בשיעור  השעתי  השכר 
יוני  מאז  כמותו  נראה  שטרם 
עשיריות  ארבע   ,2.9%  ,2009
האחוז מעל לתחזיות הכלכלנים 
לעומת  גם   .2.5% על  שעמדו 
דצמבר נרשמה עלייה של השכר 
מתחזיות  יותר  ב-0.3%,  השעתי 

הכלכלנים לגידול של 0.2%.
בחודש  כי  עוד,  עולה  מהדו"ח 
התעסוקה  לשוק  נוספו  האחרון 
משרות  אלף   200 בארה"ב 
של  גידול  לעומת  זאת,  חדשות. 
160 אלף משרות בחודש שלפני 
יותר  גידול מתון  ותחזית של  כן 
לגידול  שציפו  הכלכלנים,  מצד 
של 190 אלף משרות. גם שיעור 
האבטלה הנמוך נותר כפי שהיה, 
ביותר  הנמוכה  הרמה   -  4.1%

מאז שנת 2000.

אלי כהן

שמציע  ההכשרה  תכניות 
תעסוקתי'  'הכוון  מרכז 
החורף  בחודשי  ברק  בבני 
עומדות ביעדים שהוגדרו לפני מספר 
ההכשרה  רכזי  הבהירו  כך  חודשים. 
'הכוון',  במרכז  הפעילות  ומתאמי 
שקיים  ביניים  סיכום  ישיבת  במהלך 
דוד  הרב  המרכז,  מנהל  בלשכתו 

שכטר.
על פי הנתונים שהוצגו, 
החודשים  במהלך 
התקיימו  האחרונים 
קורסים   11 במרכז 
תחומים  במכלול 
יישומי  אנגלית,  ובהם 
שנמסרו  ואקסל  מחשב 
נפרדים  בקורסים 

אלו  בימים  בנוסף,  ולנשים.  לגברים 
בחמישה  מקצועיות  הכשרות  החלו 
 – לגברים  ארבעה  בהם  תחומים, 
וניהול  בנייה  פיקוח  מיגון,   ,CNC

רשתות וקורס סייבר לנשים. 
האחרונים  בחודשים  הפנו  זאת  לצד 
ב'הכוון' עשרות מתעניינים לקורסים 
מקצועיים,  נהגים  דוגמת  ייעודיים 
צילום  עיצוב,  נסיעות,  סוכני 
ומולטימדיה, ייבוא וייצוא, מקצועות 
המים ועוד. בקרוב יחלו במרכז הכוון 
מקצועית  להכשרה  קורסים  שני  עוד 

לגברים – מיגון וטכנאי סלולר, לצד 
אקסל  באנגלית,  בסיס  קורסי  חמש 

ומחשבים – לגברים ולנשים בנפרד.
מקצועית  להכשרה  הקורסים 
במרכז  מתקיימים  הבסיס  והכשרות 
מלגות  מגוון  עם  ברק  בבני  'הכוון' 
מימון  ואפילו  במימון  סיוע  קיום, 
והם  המבוקש,  לקורס  בהתאם  מלא, 
מאפשרים לכל מי שחפץ בכך ליהנות 
ובתנאים  מקיפה  מקצועית  מהכשרה 
לפרנסה  ולזכות  אטרקטיביים 
ומכניסה  מכובדת 

בעתיד. 
אלו  בימים  כך,  בתוך 
רישום  'הכוון'  מקיים 
לסדנא נרחבת להענקת 
כלים להגדלת הכנסות 
שתועבר  המשפחה, 
בשיתוף עם המומחים 
'מסילה'.  בארגון  לכלכלת המשפחה 
הקרובים  בחודשים  תיערך  הסדנא 
במרכז 'הכוון' בבני ברק ללא תשלום 

לכלל תושבי העיר שיתעניינו בכך.
למעסיקים  מסייעים  בהכוון  בנוסף, 
ימות  בכל  העבודה  ולדורשי 
עובדים  של  והשמה  באיתור  השנה, 
מסייעים  ובמקביל  פוטנציאלים 
בכתיבת קורות חיים ואימון בראיונות 
עבודה – כדי שאף משפחה בבני ברק 

לא תישאר ללא פרנסה חלילה.

תמריצים, יעוץ ותמיכה: למה 
זכאי יזם עסקי חרדי?

שבועיים לאחר הראיון המקיף עם שר הכלכלה, שאמר ל'קו עיתונות' כי בעל 
גדול בהרבה מהאזרח הממוצע, שוחחנו עם עמרם  זוכה לסיוע  עסק חרדי 
כהן, מנהל השלוחה החרדית של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד 

הכלכלה והתעשייה באזור בירושלים והסביבה, כדי להבין על מה מדובר
כהן עם שר הכלכלה



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

לא רק מסיכותקצרצרים

 GLAMGLOW הלחות-  תכשיר  את  הכירי 
המאיר  לחות  תכשיר   -  GLOWSTARTER
ברגע!  זוהר  מראה  ומעניק  הפנים  עור  את 
 GLOWSTARTER Mega Illuminating
בחומצה  העור  את  מציף   Moisturizer
היאלורונית, ויטמינים ונוגדי חמצון כמו גם בחלקיקי 
פנינים קורנים המטשטשים, מאירים ומבהירים את 
ופועלת  הממשיכה  אולטימטיבית  לחות  עם  העור 
עם הזמן כהיילייטר השוטף את העור בפרצי אור, 
ומשפר את האיפור ואת מראה העור בגוון המחמיא 
לכולן. הנקודות הגבוהות בתווי הפנים קורנות באור 
ומלוטש  מבפנים  כמואר  נדמה  והעור  יותר  בהיר 
לפנים  מחמיאים  התאורה  סוגי  כל  שלמות.  עד 
הודות ל- GLOWSTARTER. זהו התכשיר שלך 
הקרם:  יתרונות  אחת.  במשיחה  והארה  להרוויה 
מעניק לחות, זוהר, ממריץ, קורן, מאיר ומעניק גוון. 

ניתן להשיג: ברשת חנויות אפריל בלבד.

חדש על המדף: נאשוס 'מעולה'

במוצרים  להפתיע  דואגים  'מעולה'  בחברת 
מיוחדים,  בטעמים  חיטה  חטיף  והפעם  חדשים, 
למסיבה  החטיף  לשבת,  הממתק  את  שיהפכו  
'מעולה'  נאשוס  יותר.  לטעים  אחה"צ  הנישנוש  או 
פיצה  ברביקיו,  בצל,  מיוחדים:  טעמים  ב-4  מגיע 
וגריל. החטיף מגיע באריזות של 200 גר' ובאריזות 
מגיע  'מעולה'  נאשוס  חטיף  גם  משפחתיות. 
וניתן  בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית 

להשיג ברשתות השיווק ברחבי הארץ.

מעולה בתחפושת
חברת מוצרי המזון 
מפרסמת  'מעולה' 
עד  שבוע  מידי 

בעצם,  שהוא  בתחפושת'  'מעולה  משחק  פורים 
המשחק  פורימית.  באווירה  מילים  בלבולי  משחק 
הקוראים  שהתבלבלו.  מעולה  ממוצרי   24 מציג 
המופיעים  וברווחים  באותיות  להשתמש  מוזמנים 
בכל שורה בכדי לאיית את המוצרים בסדר הנכון. 
מצאתם את 24 המוצרים השבועיים? שלחו אלינו 
את הפתרונות עד ר"ח ניסן + פרטים אישיים לפקס: 
 .meulle3@gmail.com 03-9072426 או למייל
ותיכנסו להגרלה על 15 מארזי מוצרי מעולה בשווי 
100 ₪. ההגרלה תערך ביום חמישי ו' ניסן תשע"ח 
תפזורת  לכל  מארזים   5 יוגרלו  ובה   )22.3.18(
ניתן להשיג ברשתות  'מעולה'  שבועית. את מוצרי 
של  המוצרים  הארץ.  ברחבי  המובחרות  השיווק 
בעולם,  מהטובים  איכות  בקרת  עוברים  'מעולה' 
כדי שאתם הצרכנים תוכלו ליהנות ממוצר איכותי, 

טעים ומזין.

מגינאה וחוף השנהב, דרך שוויץ 
ם  ת ע ד י ה
פולי  כי 
של  הקקאו 
שמרלינג'ס 
ם  י א ב ו י מ
ה  א נ י ג מ
ף  ו ח מ ו

- מקומות הגידול הטובים ביותר בעולם?  השנהב 
מיוצרים   שמרלינג'ס  של  השוקולדים  בנוסף, 

האוויר  ממזג  לטובה  המושפע  שוויצרי  מחלב 
שוקולד  עיסת  מתקבלת  וכך   – לשווייץ  הייחודי 
משובחת המיוצרת מחומרי הגלם הטובים בעולם! 
יבשות מאפיין את  חוצה  גיאוגרפי  רק מסלול  ולא 
ערבוב   בנוסף,  שמרלינג.  של  השוקולד  מרכיבי 
שמביא  דבר  שעות,   72 במשך  נעשה  השוקולד 
וטעם  נימוח  מרקם  של  לתוצאה  דבר  של  בסופו 
מהמגוון  ליהנות  מוזמנים  לו.  דומה  שאין  ייחודי 
הרחב של שמרלינג'ס הכולל את סדרת הרוזמרי 
מסדרת  שונים,  בטעמים  משובח  פרלין  במילוי 
האהובים.  המינור  ומחטיפי  הקלאסית  הסוליד 
בכשרות  הם  שמרלינג'ס  של  השוקולדים  כל 
ציריך   – ישורון  עדת  קהל  "בד"צ  של  המהודרת 
בחנויות  להשיג  השנה.   כל  לפסח  וכשרים 

המובחרות. 

איקאה משדרגת לכם את המטבח

מתכנסים.  המשפחה  בני  וכל  בחוץ...  יורד  הגשם 
ביתית.  אווירה  המשרה  מהביל  למרק  טוב  זמן 
באיקאה תוכלו להתחדש במבחר כלים מרהיבים 
במחירים  מופלאה,  חורפית  ארוחה  המרכיבים 
 DRAGON למרק  מצקת  לקנות:  כיף  שפשוט 
 OFTAST קערה   ,₪  39  - אל-חלד/שחור  פלדת 
לבן - 5 ₪, קערה SOMMAR 2018 אפור כהה - 
15 ₪, מחזיק/מעמד לסיר +IKEA 365 אפור - 15 
₪, סינר +IKEA 365 אפור - 49 ₪, סיר עם מכסה

OUMBARLIG -  75₪

מקדימים את הסופה הבאה 

הגשם המבורך מציף לפרקים את ארצנו הקטנה. 
והלכה,  שבאה  הסופה  רגעי  את  חווינו  כולנו 
במיוחד.  קרים  וימים  קפואים  לילות  לנו  משאירה 
אמצעי החימום השונים נכנסים לפעולה ובמרבית 
24 שעות ביממה. אין דרך  הבתים דולקים במשך 
טובה יותר להתמודד עם הטמפרטורות הנמוכות, 
ולמען האמת – אין כל סיבה להתמודד באופן אחר. 
שמשאירים  במיוחד  חסכוניים  אמצעים  היום  יש 
אמצעי  הפעלת  על  לחיצה  כל  עם  רגועים  אותנו 
מנת  על  ומיהם,  מהם  לדעת  צריך  רק   – חימום 
המיזוג  ענקית  'אלקטרה'  ביוקר.  לשלם  לא 
הפתרונות  את  השנים  לאורך  מביאה  הישראלית, 
ועושה  לקוחותיה,  צרכי  עבור  האולטימטיביים 
שלה,  והקירור  החימום  באמצעי  לשלב  מאמצים 
את  לתת  כדי  ביותר  החסכוניים  האלמנטים  את 
שני  ועכשיו  פשרות.  ללא  המושלמת  החבילה 
שיכין  מחמם  במבצע  'אלקטרה'  מבית  מותגים 
לכל  או  תגיע  שלא  סופה  לכל  בבטחה  אתכם 
 +  PLATINUM אלקטרה  נמוכה:  טמפרטורה 
אנרגטי  דירוג  עם  חסכונית  עיליים  מזגנים  סדרת 
 55 מ-  החל  במחיר  עכשיו  מתקדם,  ועיצוב  גבוה 
CLASSIC+סדרת  ואלקטרה  בלבד.  לחודש   ₪
במיוחד.  חסכונית  העיצוב,  בפרס  זוכה  מזגנים 
עכשיו במחיר החל מ- 48 ₪ בלבד. במזגנים משתי 
התאמה  המאפשר  מובנה  יישום  קיים  הסדרות 
למניעת   - הלילה  במהלך  החדר  טמפרטורת  של 
המבצע  החשמל.  בצריכת  ולחיסכון  יתר  חימום 

בתוקף עד ה- 28.2.2018 או עד גמר המלאי

מוצרים  מגוון  מציעה  כרמית  חברת 
מנות  משלוחי  להכנת  מפנקים 
לחברים  אישי  בטאצ'  מתוקים  
איכותי  בטעם  המאופיינים  ומשפחה 
מהודרת  בכשרות  מתפשר.  ובלתי 
של בד"צ העדה החרדית. ניתן להשיג 

בכל הרשתות המזון המובילות

חדשה  גבינה  משיקה  בארי  מחלבת 
מוצקה,  גבינה   - "מדבר"  בשם 
בטעם  המאופיינת  וחלקה  רכה 
מליחות  של  נגיעות  עם  מתקתק 
יותר  עמוק  והופך  משתנה  וטעמה 
באתר  להשיג  מתיישנת.  שהיא  ככל 

beeridairy.co.il

משיקה  שליסל  ליימן  פורים  לכבוד 
במארז  המוגש  ייחודי  מנות  משלוח 
מגוון  המכיל  ומשמח  צבעוני  פורימי, 
דברי מתיקה המשווקים בארץ על ידי 
לצרכן  מומלץ  במחיר  שליסל.  ליימן 
של 15-16 ₪. כל המוצרים במארז זה 

בכשרות מהדרין

3שנות 
אחריות*

הגרלות   10 יתקיימו  המבצע  במהלך   
נוספות של מוצרים יוקרתיים או ריהוט של 
מגוון  כל  על  המבצע  הבית,  מחדרי  אחד 

מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה

מיליון שקלים לרכישת דירה – זהו הפרס 
העומד  תנובה,  של  השנה  במבצע  הגדול 
בסימן "הזכייה של הבית". בכל שבוע החל 
מיום ראשון, ג אדר )18 בפברואר( במשך 
שבועית  הגרלה  תתקיים  שבועות,   10
ריהוט  או  יוקרתית,  מוצרים  חבילת  של 
הגדולה  ההגרלה  הבית.  מחדרי  אחד  של 
במאי(   21( בסיון  ז  שני,  ביום  תתקיים 
והזוכה בה יקבל 1,000,000 שקל לרכישת 

דירה. 
 10 לאסוף  יש  במבצע  להשתתף  כדי 
אריזות ממגוון מוצרי החלב ותחליפי החלב 
למוקד  רגיל  בדואר  ולשלוח  תנובה  של 
המבצע  בתיבת  לשלשל  או  המבצע, 
נבחרות  מכירה  נקודות  ב-66  המוצבת 
השבועיות  ההגרלות  הארץ.  ברחבי 
החל  בשבוע,  ראשון  יום  בכל  תתקיימנה 
כל  בפברואר(.   18( באדר  ג  ראשון,  מיום 
מרגע  ההגרלות  בכל  תשתתף  מעטפה 
בהגרלה  זוכה  המבצע.  למוקד  הגעתה 

השבועית, ישתתף גם בהגרלה הגדולה.
בהגרלות השבועיות יוגרלו חבילת מוצרים 
להלבשת הבית, סט כלים לאירוח, חבילת 
ילדים,  חדר  תינוקות,  חדר  חשמל,  מוצרי 
וארון  אוכל  פינת  הורים,  חדר  נוער,  חדר 
בהגרלה  ומטבח.  יוקרתי  סלון  ספרים, 
הגדולה יוגרלו מיליון ₪ !!!! לרכישת דירה.  
של  "הזכייה  מבצע  על  מלאים  פרטים 
ההשתתפות  ותנאי  הפרסים  הבית", 
03- שמספרו  בטלמסר  מפורטים 

המצורפת  המבצע  ובחוברת   .3739999
לעיתונים.

מתקיים  הבית"  של  "הזכייה  מבצע 
מותג  תחת  תנובה  מבצעי  מגוון  במסגרת 
הבית. "המבצע מאפשר זכיה בפרס גדול 
כמו  דירה,  לרכישת  שקל   1,000,000 של 
גם בזכיות בהגרלות השבועיות  -  מבטא 
היטב את מסר 'הבית' של תנובה והחיבור 
המשפחה  של  הצרכים  שלה בהבנת 
החרדית", אומר הראל יהודה, מנהל יחידת 

מגזרים בתנובה.  
מובילה  חברה  הינה  "תנובה  כי  ציין  עוד   
מוצריה  ובאיכות  במבחר  דרך  ופורצת 
ומהווה חלק נכבד מהתפריט של כל בית 
האיכותיים  ממוצרינו  כ-300  בישראל. 
כל  של  הבחירה  הם  למהדרין  הכשרים 
בית חרדי ומצויים בתזונה היום-יומית של 
כל משפחה חרדית", הטעים הראל יהודה. 

"הזכייה של הבית" - 
מבצע השנה של תנובה:

 מיליון ₪ 
לרכישת דירה
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להתרחב  ממשיכה  כרמית  חברת 
משולשי  סדרת  לראשונה  ומשיקה 
טעמים   4 ב-  קליל  לנשנוש  פריכיות 
ליחידה.  קלוריות   6 ורק  גלוטן  ללא   -
  SIMPLY GOOD:המותג תחת 
4 טעמים: תירס עם קינואה,  הכוללת 
80- ותירס.  אורז  קטניות,  עם  תירס 
ליחידה. כשרות:   6.90 גרם מחיר:   90

בד"צ איגוד הרבנים ווסטעהיים

בריאות  אנרגיה/  חטיפי  חדש: 
טבעוניים העשויים מחומרים מהטבע 
"תות  מבית   HOME MA בשם 
מיני  מארזי  בסדרה:  מזון".  תעשיות 
גלוטן,  ללא  לוז  ואגוזי  תמרים  בר 
גרנולה,  על  המבוסס  בר  ביס  מארזי 
קינואה וחמוציות ומארזי  חטיפי מיקס 
, גרנולה ושוקולד  מבוססי אגוזים לוז 

מריר מעודן

סידן  גדולה של  מוו מכיל כמות  שוקו 
בטעם מצוין שילדים אוהבים, העובדה 
סוכר  תוספת  ללא  מיוצר  מוו  ששוקו 
הופכת  מלאכותיים  וממתיקים 
הורים  של  הטבעית  לבחירה  אותו 
שמשקיעים מאמץ ומחשבה בתפריט 
יותר  וטעים  יותר  בריא  משפחתי 
העדה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 

החרדית 

מתכון מנצח: 
מוס קרמל 
מתוק-מלוח

והעוגיות,  הופלים  יצרנית  "מן",  חברת 
מתוק- קרמל  למוס  מפנק  מתכון  מגישה 
למושלמת,  חגיגה  כל  שיהפוך  מלוח, 
גבינה  שמנת  מוס  ולגדולים.  לקטנים 
"מן",  של  החדשות  הקרמל  עוגיות  בשילוב 
מן  של  הקרמל  עוגיות  מלוח.  טוויסט  ועם 
כחטיף  מצוינות  ומתוקות,  טעימות  פריכות, 
מופלאה  תוספת  או  וכבסיס  הקפה  לצד 
ונאות בכדי  לעוגות. בחרו בכוסות שקופות 

לראות את היופי.

מצרכים )לכ- 10 כוסות בינוניות(:
2 חבילות שמנת מתוקה

1/2 גביע גבינת שמנת 30% שומן 
1 חבילה אינסטנט פודינג ווניל

1/2 חבילת עוגיות מובחרות בטעם קרמל 
"מן" )300 גר' בחבילה(
50 גרם חמאה מומסת

1/2 כפית מלח גס
1/2 כוס סירופ מייפל איכותי

אופן ההכנה:
 במעבד מזון מפוררים את עוגיות הקרמל 

עד לקבלת פירורים קטנים ואחידים.
בצד,  מניחים  הפירורים  מכמות  מחצית   
ומחצית מפזרים על תבנית אפיה מרופדת. 
ואת  המומסת  החמאה  את  מעל  שופכים 

המלח הגס ומערבבים היטב. 
 אופים למשך כ- 10 דקות בתנור שחומם 

מראש ל- 180 מעלות ומצננים.  
 מקציפים את השמנת המתוקה, הגבינה 
והאינסטנט פודינג עד לקבלת מרקם יציב.

להרכבת המנה: 
בכל כוס מניחים מעט פירורים מלוחים   
ומזלפים מעט סירופ מייפל ומעל ממלאים 

ממוס השמנת והגבינה.
לסיום, מפזרים פירורים ומגישים לאחר   
שהקינוח התייצב לפחות שעתיים במקרר. 

המתכון הופק בשיתוף אתי בטיטו 

"מחריפים את המאבק באפליית נשים עקרות בית ואברכי כולל במוסד לביטוח לאומי"
  להפסיק להפחית את תוספת התלויים לאברכים שמקבלים מלגת כולל  הדרישה היא לבטל את ההבחנה בין נשים עקרות בית לנשים עובדות

להתחשב במספר הנפשות במשפחה ולא רק בשני ילדים

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות למי 
החוק  בחוק.  הקבועים  הזכאות  בתנאי  שעומד 
שחלו,  האזרחים  על  להגן  שנועדו  והתקנות, 
עברו תאונה, נפצעו ואיבדו את כושר תפקודם 
שפוגעת  ברורה  אפליה  יוצרים  והשתכרותם, 
ביכולתם של האזרחים, לקבל את אותה הגנה 
הפרישו  ושבעבורה  לה,  זקוקים  כך  כל  שהם 

מידי חודש דמי ביטוח לאומי. 
זכאות  מבחני  התקנות  קובעות  לדוגמא,  כך 
בית,  עקרות  לנשים  יותר  ומורכבים  נוקשים 
פרשו  שאלה  אף  עובדות,  מנשים  בשונה 
כי  החוק  קובע  כן,  כמו  מחלתן.  חלף  מעבודתן 
וזכאים  נכות  קצבת  שמקבלים  כולל  אברכי 

משפחתם,  בני  עבור  תלויים  תוספת  לקבל 
שהם  המלגה  מול  אל  זו  תוספת  להם  תקוזז 
קובע  בכך,  די  לא  ואם  מהכולל.  מקבלים 
בלבד  ילדים  שני  עבור  תלויים  תוספת  החוק 
ברוכות  ממשפחות  מתעלם  ובכך  החולה,  של 

ילדים. 
בראשותו  זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה 
של הרב שמאי שזירי, החליטה אחרי שנים של 
זכויותיהם  קידום  לטובת  פרלמנטארי  מאבק 
להחריף  רפואית,  בעיה  עם  המתמודדים  של 
שחורצים  אלו,  מהותיים  בנושאים  מאבקה  את 
את גורלן של המשפחות שמתמודדות עם בעיה 

רפואית, לעוני ומחסור. 

אל  מפנה  אני  המאשימה  האצבע  "את 
המחוקקים" אומר הרב שזירי. "שבכוחם לשנות 
את חוק הביטוח הלאומי, לשנות ולקבוע תקנות 
כן את זכאותם לקצבאות, של  נוספות, שיעגנו 
נעשים  באוכלוסייה.  נוספות  חולים  קבוצות 
כמו  הם  אילו  נושאים  אבל  לעת,  מעת  שינויים 
תיבת פנדורה שאף אחד לא מוכן לפתוח. ושלא 
לא  תקציבית,  היא  שהמשמעות  שוב  לנו  יגידו 
האוצר  הנכים,  קצבאות  הגדלת  בנושא  מכבר 
להגדלת  ומעשית  אפשרית  היתכנות  הציג 
פחות.  לא  חשובים  אילו  נושאים  הקצבאות, 
ואת  החוק  את  מיישם  הלאומי  שהביטוח  בעוד 
התקנות, המחוקקים הם אלו שקובעים אותם, 

ולמי  יפחיתו  למי  לא,  ומי  יקבל  מי  שמחליטים 
חייבים לעשות. אנחנו  ולכן את השינוי הם  לא, 
נקבל את המציאות שבה מקזזים לאברכי  לא 
מעניקים  להם,  שמגיעה  תלויים  תוספת  כולל 
ונילחם  בלבד  ילדים  שני  עבור  תוספת  להם 

למיגור אפליית נשים עקרות בית."
מאבק זה שמובילה החברה המרכזית למימוש 
זכויות זוכה לתמיכה ולגיבוי מחברי כנסת רבים, 
ולתיקון  לשינוי  ולהוביל  להצטרף  שמבקשים 
גדולה  באוכלוסייה  שנוגעים  אילו  נושאים 
בעבורם,  רפואיות,  בעיות  עם  שמתמודדת 
המשמעות היא היכולת או אי היכולת לקיים את 

עצמם בעת המשבר הרפואי אליו נקלעו. 



מנחם עבד במשך 6 שנים בתפקיד משרדי, באופן 
כללי הוא היה מרוצה, אבל השכר לא סיפק אותו.

לאחר מס׳ פגישות עם רכז קידום במרכז הכוון 
תעסוקתי, מנחם התקדם לתפקיד ניהולי בכיר 

ובשכר הרבה יותר טוב ממה שיכל לחלום.

לפרטים חייג:
03-7707300/1/2
רחוב הירדן 31 בני ברק

בס"ד

אתה מוזמן לקבוע פגישה עם רכז קידום ולקבל ייעוץ 
והכוונה אישית, בוא תראה כיצד אתה יכול להתקדם!

גם מנחם מנדל הלמן
חשב שהוא לא יכול להתקדם...

רוצה גם להרוויח יותר?
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilתתחדשו...

 L'OREAL מותג האיפור הבינלאומי
מסדרת   X-Fiber משיק:   PARIS
FALSE LASH מסקרה דו צדדית 
ליצירת  סיבים,  אקסטרה  בעלת 
מקסימאלי.  ואורך  עוצמתי  נפח 
התוצאה: מראה ריסים מלאכותיים- 

באקסטרים.  מחיר: 75 ₪

חדש:  שפתון  משיקה  בליסטקס 
הגנה  המעניק   Protect Plus
מוחלטת מנזקי מזג האוויר. מחיר 

מומלץ לצרכן: 14.90 ₪

מבצע חודש פברואר ברשת 
והנוער  הילדים  רהיטי 
"עצמל'ה": הובלה + הרכבה 
 1,500₪ מעל  בקנייה  חינם 
ה-28.2.18.  עד  בתוקף   *
ללא כפל מבצעים - 3498*

מסכת הבד השחורה של חברת 'מאליס/
הנזקים  לנטרול  פועלת   'MAELYS
של  הטבעית  ההגנה  וחיזוק  הסביבתיים 
העור  במסכה  השימוש  לאחר  העור. 
ומלא בלחות. מסכת  ,גמיש  מרגיש חלק 
מרעלים.  ונקי  קורן  חלק,  לעור  דיטוקס 
https://  - האתר  דרך  להזמין  ניתן 

www.maelys.co.il/Index

מציג:  ג'ייד  היופי  מותג 
 VELVETEEN   2 in
 1    -  FOUNDATION &
אפ  מייק   -   CONCEALER
למראה  אחד  במוצר  וקונסילר 
איפור בגימור מאט קטיפתי ועמיד 
לכל  שונים  גוונים   -4 ב  במיוחד 

סוגי העור. מחיר לצרכן: 90 ₪  

והאופנה  הנוחות  נעלי  רשת 
ליידי קומפורט מציגים סדרת 
מגפונים ומגפיים בהנחה של 
מיטב  של  הנחה   20-50%

המותגים בייבוא בלעדי  

משיקה   Bfree חברת 
האכלה  בקבוקי  מחדש: 
לתינוקות העשויים מזכוכית 
לשינויי  במיוחד  עמידה 
וללא  קיצוניים  טמפרטורה 
חומרים מסוכנים המתאימה 
בחודשיהם  לתינוקות 
מומלץ  מחיר  הראשונים. 
לצרכן 49.90 ₪ מגיע ב-160 

מ"ל ו-260 מ"ל

בישראל  המובילה   Toys R us רשת 
לילדים,  ומוצרי פנאי  לצעצועים, תחפושות 
משיקה את ערכות ה- LEGO החדשות של 

הסדרות המובילות לשנת 2018

 amika מותג השיער הבינלאומי
קשקשים  נגד  מסיכה  מציג: 
גם  ומשמשת   TAKE CARE
שיער  לבעלות  הזנה  כמסכת 
פגום. מחיר : 80 ₪ | תכולה: 250 
מ"ל להשיג ברשת אפריל, באתר 

המותג ובמספרות נבחרות

איקאה מציעה מארזי 
מעוצבים  קופסאות 
מנות  למשלוחי 
עלות  הפורים.  לחג 
יחידות  ל-3  המארז 

הינו 49 ₪ בלבד

של  במבצע   FOX HOME
כל  על  הנחה   50-70%
בתוקף  החורף.  קולקציית 

עד 14.2.18

סדרת   :  FELLEZA באתר  חדש 
על  המבוססת  ופנים  גוף  פילינג 
 MARK קפה טבעי של מותג הביוטי
במגוון ריחות שונים: קפה, שוקולד, 
יתרונות  ופירות הדר.  מנטה, קוקוס 
אקנה  אקזמה,  משפר  רפואיים: 
ופסוריאזיס מטשטש סימני מתיחה 
וצלוליט ואנטי אייג'ינג. מחיר:19.50$  

200ml :תכולה

והאיפור  הטיפוח  מותג  קליניק, 
 ™Pep-Startסדרת את  מרחיב 
ומשיק מוצר חדש בסדרה: מסכת 
ההופך  ורוד,  ג'ל  במרקם  ניקוי 
זעירות  ניקוי  לבועות  הפנים  על 
את  מסלקות  בניקוי,  המסייעות 
השומן והלכלוך וחושפות עור רך, 
 100% לאלרגיה.  נבחן  וחלק.  נקי 

נטול בושם. מחיר- 129 ₪

לבית  הרמוניה  רשת 
עומדת  גוף  מראת  מציעה: 
בתוכה  המשלבת  מעוצבת 
אופטימלים  אחסון  תאי 
 : המחיר  לאקססוריז. 
מועדון  ולחברי   ₪  799.90
יינתן 60% הנחה: 319.90 ₪

 Arcosteel Kitchen רשת 
כפולה  גריל  מחבת  מציעה 
ארקוסטיל  המותג  של 
בזכות   .Bio Stone מסדרת 
של  והאטימה  הסגירה  מנגנון 
המתבשל  המזון  המחבת, 
האדים,  על  שומר  בתוכה 
התזונתיים  והערכים  הנוזלים 
בתהליך הבישול ובכך תורמת 
יותר  בריא  לבישול  המחבת 

ונקי יותר. מחיר: 249 ₪

עד  במבצע:  ווסט  ניין  רשת 
70% הנחה על כל קולקציית 
עד   .2017/18 חורף 
ה-15.2.18 או עד גמר המלאי

רשת Arcosteel Kitchen, מציעה לרגל החורף, 
זוג מאגים מעוצבים במארז מתנה עם ידית נשיאה. 
המאגים עשויים פורצלן דק איכותי בגודל של 450 

CC הזמינים בשלושה סטים שונים. מחיר: 33 ₪

 Novel collection המותג  
דקורטיבי.  מטריות  מעמד  מציג: 
במגוון  להשיג:   ₪  417 מחיר: 
ונוי  בית  כלי  ובחנויות  רשתות 

המובחרות ברחבי הארץ

סכיני  מותג  דורקו 
בעולם  הטוב  הגילוח 
מתנה  מארז  מציע 
גילוח  סכיני  ערכת  של 
ועם  אטרקטיבי  במחיר 
ללא  הבית  עד  שליח 
להשיג  נוסף.  תשלום 
MyDorco. באתר  

co.il עד ה-20.2.18

השיער  טיפוח  מותג 
 L'OREAL הבינלאומי 
משיק   PARIS
סדרת  בוטניקלס: 
טיפוח לשיער מבוססת 
עוצמתיים  רכיבים  על 
מהטבע ללא פראבנים, 
וללא  סיליקון  ללא 
לסדרה  צבע.  חומרי 
גד  זרעי  משפחות-   3
פרח  ו-  גרניום  השדה, 

קורטם הצבעים
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שפל וירטואלי: 
הביטקוין מתרסק

פישל רוזנפלד

זעקו  מחודש  יותר  קצת  לפני  רק 
הכותרות על 'כוכב' חדש-ישן שהביא 
את רבים מהקוראים להגיע למסקנה מהירה כי 
השיא  תשואת  הם  החלומית  ההשקעה  הנה, 
מיהרו  רבים  יד.  בהישג  כבר  והמהירה  הקלה 
לרכוש את מטבע הקריפטו המוביל ביטקוין. 
במטבעות  עיניהם  את  נעצו  דווקא  אחריו 
הזולים יותר שגורמים בשוק הקריפטו 'קבעו' 
שהוא הוא במטבע היקר הבא. הכוונה כמובן 

לאת'ריום, ריפל, לייטקוין ודומיהם.
ששוק  שבועות  מספר  מזה  זאת,  עם 
המאופיינת  במגמה  ונסחר  סוער  הקריפטו 
ברובה בירידות חדות. עד כדי כך, שהגיע שלם 
אחוזים  חמישים  למעלה  איבד  שהביטקוין 
כל  כמעט  למעשה,  הקודם.  בחודש  מערכות 
המוכרים  הקריפטוגרפיים  המטבעות  מאה 

בשוק צללו לשפל חדש.
את תורת הקריפטו אמנם אי אפשר להסביר 
על רגל אחת, אבל למקרה שתהיתם מה הביא 
למצב הנוכחי, זה הזמן לחזור לחלק מהדברים 
שצוטטו בראיונות שערכנו לאחרונה כאן ב'קו 

עיתונות' עם בכירים בשוק הקריפטו.
לכם  שאמר  חבר  עם  שנפגשתם  למקרה 
או  נתונים,  תיקון  זמנית,  בירידה  מדובר  כי 
מטבעות  של  גדולה  מכירה  של  'מקרה'  סתם 
או  כאלו,  מטבעות  בבעלותו  כי  להניח  סביר 

שבכוונתו לרכוש בקרוב. תשאלו מדוע? 
אז הנה התשובה: לכל מטבע יש ערך יסודי, 
שהוא למעשה שווי הערך המקורי של המטבע. 
המטבע,  של  המניפולטיבי  הערך  את  גם  ויש 
בכל  רואים  אתם  אותו  השער  למעשה  שהוא 
ביותר  המדובר  המטבע  אודות  בדיווחים  עת 
פשוטו  מניפולטיבי,  ערך  האחרונה.  במאה 
ההון,  בשוק  לשיח  בהתאם  נקבע  כמשמעו, 
תמיכה או סירוב פעולות של גופים פיננסיים, 

כמות המכירות והקניות של המטבע.
כשמדובר במטבע וירטואלי, הערך היסודי 
שלו  הערך  לדייק,  אם  או  לאפס.  שואף  שלו 

לא.  ותו   - המטבע  כריית  עלות  למעשה  הוא 
הן  ערכו  את  להפיל  בשביל  שצריך  מה  כל 
הכלכליים,  התקשורת  בכלי  ענק  כותרות 
הונאה  או  רגולטריים  מהלכים  על  הודעה 
גדולים  פיננסיים  וגופים  הקריפטו  בשוק 
שיצהירו על התנגדותם למטבע. ברגע שהשיח 
ירד  - שער המטבע  המניפולטיבי הוא שלילי 

בהתאם. וכן להיפך.
כמעט  מתאפשר  לא  בו  הנוכחי,  המצב 
והסוחרים  ביטקוינים  באמצעות  הרכישה 
מתייחסים אליו כהשקעה נטו, מביא לכך שאין 
לו שום ערך מעבר לעלות הכרייה, וככזה, כל 
הן כמה  כדי לסחרר את המערכת  מה שצריך 

כותרות ש'יאיימו' על המשקיעים.
הנוכחי,  לחודש  להתייחס  אם  למשל,  כך 
של  שיא  ובשפל  החדות  בירידות  המתאפיין 
)ג( לשער של 5,957  הביטקוין, שהגיע אמש 
שהתרחשו  אירועים  כתוצאה משלל  נבעה   ,$
קבלו  הקריפטו.  לשוק  הנוגעים  לאחרונה, 

תמצית )של חלק( מהם:
קוריאה  ודרום  סין  באינדונזיה,  הרשויות   •
)שחלק עצום מהמסחר בביטקוין מתקיים שם( 

הודיעו על הטלת רגולציה על שוק הקריפטו.
את  הכוללת  הבריטית  הבנקאות  ענקית   •
סקוטלנד,  אוף  ובנק   MBNA הליפקס, 
כרטיסי  ללקוחות  חוסמת  היא  כי  הודיעה 
האשראי שלה את רכישת המטבע הווירטואלי.

ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה  • הבנקים 
אחרים  ומטבעות  ביטקוין  רכישת  על  אסרו 

מסוגו בכרטיס אשראי.
הפרסום  )חברת  פייסבוק  הרשת  ענקית   •
שהיא  הודיעה  בעולם(  בגודלה  החמישית 
למטבעות  פרסומות  הופעת  על  תאסור 

קריפטוגרפיים ולהצעות מטבע ראשוניות.
'מפחידות'  כותרות  לשלל  בנוסף  זאת, 
הקריפטו  משקיעי  חברים  בהם  בפורומים 
ומשקיעים  לקנייה  ביקוש  לאפס  מביאים 
הערך  מטבעות.  למכור  המבקשים  רבים 
היסודי  וערכו  ועוד  עוד  צולל  המניפולטיבי 

נשאר כפי שהיה - אפסי.

ארי קלמן

בנטל  השוויון  מאבק  רקע  על 
חוק  חקיקת  הליכי  ופתיחת  המתחדש 
הגיוס המתוקן, נשיא המדינה מפתיע ומצהיר 
ומבין  יודע  ״אני  חרדים:  חיילים  עם  במפגש 
שיש אנשים שלומדים ובאמת נהרגים באוהלה 
של תורה ואסור לבוא ולמנוע מהם אפילו דקה 

אחת של לימוד״. 
הדברים המפתיעים נאמרו במסגרת ביקורו 
של נשיא המדינה בבסיס ההובלה של צה״ל, 
החרדים  החיילים  עם  גם  הנשיא  נפגש  שם 
עמותת  רבני  ועם  השחר"  "אבירי  מפלוגת 
"נצח יהודה" שמלווים את החיילים החרדים 

במהלך שירותם הצבאי. 
אמר  החרדית  הפלוגה  חיילי  עם  בשיחתו 
הנשיא: "אני רואה ביכולת של כל אדם לקיים 
את אורח חייו על פי מצפונו וגם לשרת בצה״ל 
ראשונה  משימה  זוהי  כולנו.  של  משימה 
במעלה. אני יודע ומבין שיש אנשים שלומדים 
ובאמת נהרגים באוהלה של תורה ואסור לבוא 
ולמנוע מהם אפילו דקה אחת של לימוד מפני 

זאת,  לעשות  שיכולים  אנשים  אותם  שהם 
שיכולים להתעלות לרמות כאלה״. 

כולנו  זה,  עם  ״יחד  כי  וציין  הוסיף  הנשיא 
שלנו  ליכולת  שותפים  להיות  שצריך  מבינים 
שלא  משכנינו  רבים  יש  עדיין  כי  להתגונן 
מאליו.  מובן  כדבר  כאן  קיומנו  את  רואים 
יכולים  שהם  חושבים  הם  מזה,  יותר  עוד 
לקיים  גם  שלנו  והיכולת  מכאן.  אותנו  לגרש 
היכולת  את  וגם  החברה,  את  הכלכלה,  את 
לגדל תלמידי חכמים משותפת לכולנו ואנחנו 
צריכים להיות מעורבים ועסוקים אלה באלה״.

״אני שמח ביותר על היכולת של צה"ל, גם 
ישראל  מדינת  של  בטחונה  את  לקיים  כמובן 
הם  כאשר  אשר  מבנינו  אלה  לכל  לעזור  וגם 
מתגייסים לצה"ל הם זקוקים גם למעטפת של 
סיוע. אנחנו יכולים במדינתנו לקיים את צבא 
לכל  לאפשר  והחובה  הרצון  כיבוד  תוך  העם 
גם לחיות לפי אמונתו. אני  ובן אדם  בן אדם 
שמח שיש לכם מוטיבציה ויכולת לשרת מבלי 
איזו שהיא מבין  לוותר על  שתצטרכו חלילה 

האמונות שלכם.״

אלי כהן

משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
את  האחרון  השבוע  בסוף  קיבל  גפני, 
בועידת  הישראלית"  התעשייה  "יקיר  תעודת 
התעשיינים  התאחדות  של   2018 התעשייה 
אביב.  בתל  אינטרקונטיננטל  דיוויד  במלון 
ברוש,  שרגא  התעשיינים,  התאחדות  נשיא 
גפני  "ח"כ  כי  אמר  התעודה,  את  לו  שהעניק 
הישראלית,  התעשייה  של  אמת  ידיד  הוא 
פעילותו  ענקית  תודה  לו  לומר  רוצים  ואנחנו 
על הפרלמנטארית הנחושה והאמיצה לחיזוק 

התעשייה הישראלית".
ח"כ גפני הודה לברוש על הכבוד שהוענק 
לו ומסר כי "לתעשייה הישראלית יש תרומה 
והחברה  לכלכלה  כמותה  מאין  חשובה 
נחשבת  ישראל  התעשייה  בזכות  הישראלית. 

לאחת המדינות המתקדמות והחדשניות ביותר 
הקדוש  בעזרת  צריכים  אנחנו  ולכן  בעולם 

ברוך הוא, לשמור עליה ולחזק אותה".
במהלך כהונתו כיו"ר וועדת הכספים, ח"כ 
כספי קידם שורה של נושאים אשר נועדו לקדם 
את התעשייה הישראלית ולמנוע את הפגיעה 
תעשייה'.  'נטו  תכנית  קידום  ובראשם  בה, 
ועדת הכספים בראשותו של ח"כ גפני הובילה 
ועדה  קמה  שבעקבותיהם  דיונים,  של  שורה 
לקדם  ממשלה  להחלטת  שהובילה  ציבורית 

את התעשייה בישראל. 
כמו כן במהלך כהונתו בועדת הכספים, ח"כ 
גפני טיפל בבעיות שונות הנוגעות לתעשייה, 
כגון בעיות היצף, בעיות בירוקרטיה ורגולציה 
ועוד. זאת לצד עזרה וטיפול פרטני במפעלים 
פניציה,  כגון  במצוקה,  הנמצאים  שונים 

שתולה וסינרג'י.

'המרכז החרדי' מציע: לימודי 
הנדסאות עוד השנה 

אלי כהן

פטורים  או  בגרות  בתעודת  מצוידים 
שלכם  היתרון  את  נצלו  ממכינה? 
והיכנסו מידית למגמות ההנדסאות המורחבות 
עוד  מקצועית  להכשרה  החרדי  המרכז  של 
נאלצים  ואתם  מכינה  עתה  זה  סיימתם  השנה. 
כדי  הבאה  הלימודים  שנת  לתחילת  לחכות 

להתחיל ללמוד מקצוע - לאו דווקא. 
מציעים  מקצועית'  להכשרה  החרדי  ב'מרכז 
לאחת  מידית  הירשם  השנה,  הזדמנות  את  לך 
'המרכז  של  המקצועיות  ההנדסאות  ממגמות 

ללמוד  ותתחילו  מקצועית'  להכשרה  החרדי 
כשאפשר  לחכות  חכם  לא  השנה!  מקצוע 
לקראת  בבטחה  ולהתקדם  ללמוד  הזה  בזמן 

דיפלומה ממשלתית למקצוע מכניס אי"ה.
שלל  מקצועית'  להכשרה  החרדי  ב'מרכז 
מגמות הנדסאות מקצועיות בהן תוכל למצוא 
והמועדף  לך  המתאים  המקצועי  האפיק  את 
והגנת  תוכנה  הנדסאי  בניין,  הנדסאי  עליך: 
סייבר, הנדסאי חשמל, אדריכלות ועיצוב פנים.

במגמות  ולהשתלבות  מיידית  להצטרפות 
'המרכז  של  השונות  בשלוחות  ההנדסאות 
היום  עוד  חייג  מקצועית',  להכשרה  החרדי 

*2245

מהצלילה  הופתעתם  דולר?  ה-20,000  משער  התלהבתם 
החדה עד לשפל של  ?$ 5,957 פישל רוזנפלד עושה סדר 
ומבהיר שההשקעה החלומית שהמשקיעים  בשוק הסוער 

מחפשים רחוקה מהישג יד

גפני מקבל את התעודה. צילום: אסף שילה

ריבלין במפגש. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ

יקיר התעשייה: 
ח"כ משה גפני

יקיר  אות  את  קיבל  גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
התעשייה על פעילותו למען התעשייה הישראלית

ריבלין מפתיע: ״אסור למנוע 
אפילו דקה אחת של לימוד״

נשיא המדינה אמר את הדברים במפגש עם חיילים חרדים 
ובאמת  שלומדים  אנשים  שיש  ומבין  יודע  "אני  והצהיר: 

נהרגים באוהלה של תורה"



 
  

אגף
החינוך

מחלקת הסעות

בס“ד

ליווי בהסעות בחינוך המיוחד

לצורך מסגרת ההסעות העירוניות
לחינוך המיוחד, בעיר ומחוצה לה,

אנו זקוקים למלווים/ות לליווי להסעות אלו.
המעוניינים/ות בהצעת עבודה לליווי בהסעות

chb@bbm.org.il :נא לפנותלכתובת זו
או בפקס: 03-6143214.

(נא לא לבוא למשרדי העירייה להגשת הצעות,
אלא רק באמצעות כתובת מייל או הפקס הנ"ל).

בברכה,
ההנהלה

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. 

האגף לשירותים חברתיים
המחלקה לטיפול

באנשים עם מוגבלויות
בשיתוף המחלקה

לעבודה סוציאלית קהילתית

התכנסות ורישום.
ברכות

- הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן ראש העיר וראש האגף לשירותים חברתיים.
בתכנית 

- קטעי נגינה - אבי ישי, מוסיקאי מלחין ואמן יוצר. 
- מצגת מרכז לחיים עצמאיים - מר עידו גרנות, גו'יינט ישראל.
- התמודדות עם המגבלה - הרב מאיר שוורץ, משמח הלבבות.

בערב ישתתפו

- הגב‘ ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים.
- הגב‘ סיגל לוי, מנהלת המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות באגף.

השתתפות עצמית של 10 ש''ח לכל משתתף, מגיל 18 ומעלה.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש-חובה! 
הרישום: בטלפון: 03-6365360 (להשאיר הודעה אם אין מענה),  

barson_v@Bbm.org.il :במייל

ישיבה סביב שולחנות ערוכים | האירוע יתקיים בהפרדה מלאה.
האירוע מונגש לכלל סוגי המוגבלויות.

מחכים לכם...
צוות המרכז לחיים עצמאים.

האירוע יתקיים בע"ה 
ביום ראשון, כ"ו בשבט ה'תשע"ח (11.2.18),

בין השעות 22.30-19.30,
באולמי ”רויאל“, רחוב שלמה המלך 31, בני-ברק.

האירוע בחסות הרב חנוך זייברט, ראש העיר

מרכז לחיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות מגיל 18

"בכל אדם ישנו דבר יקר שאיננו נמצא בשום אדם אחר" (רבי פנחס מקוריץ)

הנכם מוזמנים לאירוע יחודי!

 
  

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



 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(_____________________________________________

כ”ב - כ”ד בשבט תשע”ח  
7/2-9/2/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

דופלקסים

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

ש"ח. 2,700,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 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

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

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

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

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-14/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

באר שבע

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

_____________________________________________)06-06(תיווך יעקב, 054-4901948

 4 חד' אפשר לחלק ל- 2 
יחידות + אופציה לבניית יחידה 

נוספת + מרפסת ענקית. 
1,100,000 תיווך יעקב,

054-4901948)06-06(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות! קוטג' מיוחד, 
3 מפלסים 200 מ"ר + גינה, 

200 מ"ר, סטנדרט גבוה! 
למהירי החלטה:
052-8935435)03-07(_____________________________________________

 בחפציבה, 4 חד' + 2 יח' 
דיור, 200 מ"ר בנוי + חצר + 

נוף, כניסה פרטית, 2,300,000 
_____________________________________________)03-06(ש"ח, 054-8406303

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

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

 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(_____________________________________________

אופקים
_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת, 
מיקום מרכזי ליד הקהילה, 

_____________________________________________)05-06(455,000 ש"ח, 050-4113791

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

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

 בויז'ניץ, קהילות יעקב, 8 
חד' ענקיים + יחידת הורים + 
מ.פסח + 2 סוכות + מחסן, 

3,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ל(052-7647185

 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 + מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 רק מציאות ורק 
באלעד נכסים!! פאר! 
קוטג' פינתי מושקע, 7 
חד' בנוי 200 מ' + חצר 

200 מ"ר, רק 3,180,000 
לסגירה! רפאל, 
,052-8939050

03-9088872)06-06(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 רק מציאות ורק 

באלעד נכסים!! ד.גן 3.5 
חד' )גינה 50 מ'( הגינה 

מוגבהת ופונה לנוף 
פתוח, רק 1,500,000 

לסגירה! רפאל, 
,052-8393050

03-9088872)06-06(_____________________________________________

 רק מציאות ורק 
באלעד נכסים!! בעליון, 

ד.גן, 4.5 + גינה 100 מ', 
רק 1,750,000. רפאל, 

,052-8939050
03-9088872)06-06(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברשי מיקום מרכזי ושקט, 

ק"ב + מעלית + י.הורים, 
מזגן, סוכה, מסוגרת,

_____________________________________________)06-09ל(052-8612233

 הכי מציאה שיש ורק 
באלעד נכסים!! בלעדי 

בבן עוזיאל, 4 חד' + 
מרפסת סוכה מהסלון, 

רק 1,380,000 ש"ח 
לסגירה!! שני, 
 ,050-3756925

03-9088872)06-06(_____________________________________________

 רק מציאות ורק 
באלעד נכסים!! במיקום 
מבוקש )חרדי( - בלעדי, 
ד.גג, 3 חד', )גג בטאבו 
+ הסכמת שכנים(, רק 

1,370,000 לסגירה! 
רפאל, 052-8939050, 

03-9088872)06-06(_____________________________________________

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

בניין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)06-06(להרחבה, 054-9422194

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

ומושקעת, 1,320,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-06(גמיש, 052-5752500

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

 בצבי סגל צמוד 
לאוניברסיטה, בית קרקע 

פרטי, מחולק ל- 3, 
אופציה ליחידה נוספת, 
1,550,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 052-774-1000

 דירה מחולקת מושכרת, 
4,000 ש"ח נטו בשכונה יא' 

במחיר מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 דירה מחולקת מושכרת, 
3,900 ש"ח נטו, במחיר 

מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
ולחלוקה במחירים שפויים עם 

השבחה עתידית. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 ליווי מקצועי פלוס ליווי 
בנקאי "משכנתאות" ממיטב 

המומחים של חברת 
"אבני-יסוד" מקבוצת 

אבני-דרך, משה מנהל סניף 
ומכירות אבני-יסוד. משה, 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

 בית קרקע, 100 מטר 
בשכונה א' המבוקשת, מעולה 

לחלוקה ומגורים במחיר 
מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

 בית קרקע בשכונה ה', 
מעולה לחלוקה ומגורים, 90 
מטר במחיר מציאה. משה, 

054-3255667)06-06(_____________________________________________

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

קומה 2/6, גודל 140 מ"ר, 
קרוב לקריה החרדית, במחיר 

מציאה, 1,120,000 ש"ח. 
סוגדא נכסים, 054-4490025, 

052-6003046)06-06(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה במחיר 

מציאה. משה, 
054-3255667)06-06(_____________________________________________

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

ומושכרת ב- 2,100 ש"ח 
לטווח ארוך, 598,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(אור-לנכס, 050-9500075

 בשכונה ג' ברח' קלישר, 
3 חד', קרוב לאוניברסיטה 

במרחק 500 מ', קומה 2/4 
בגודל של 78 מ"ר, רק ב- 

660,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)06-06(_____________________________________________

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

קומה 2/4, מושכרת, 70 
מ"ר, מתאימה לחלוקה, רק 

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)06-06(_____________________________________________

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

משופצת וממוזגת, 72 מ"ר, 
כניסה מיידית, רק 599,900 

ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)06-06(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

אופציה לתוספת אחרי שיפוץ 
יסודי. תיווך יעקב, 

054-4901948)06-06(_____________________________________________

 למבינים, במימון-ביה"כ-
הגדול, דירה ענקית, 160 

מ"ר, חדשה, מעלית, אופציה 
ליחידות דיור. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בלעדי ביחזקאל, 
40 מ"ר נטו, דירת-חדר 

+ מרפסות, חזית, 
חצי-קומה לעלות, 

ניתן להפוך ל- 2 ח', 
מיידי, 1,040,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 רד"ק/סוקולוב, ק"א, 
3 כיוונים, חזית, שקטה, 95 
מטר + אישורי בניה גדולים. 
פנחס מילר מתווך מוסמך, 

050-4103310)06-06(_____________________________________________

 בסוקולוב כ- 55 מ"ר 
אופציה ממשית לעוד 70 מ"ר, 
רק 1,420,000. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,780,000, 

תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות, דירת 
גג, 6.5 חד' + מעלית + 

חניה. ***בפנקס, 5 חד', 
מפוארת ומושקעת + 

חניה + סוכה. **"אלוני 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 052-7610603

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

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

דירת 5 חד' מושכרת, 
ב- 6,800 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 053-3357316

 בלעדי- ר' עקיבא 
פינת ירושלים עורפית, 
76 מ' נטו + אופציה, 

מציאה!!! 1,450,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-774-1000)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)06-06(_____________________________________________

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

ק"א )תוכנית פינוי-בינוי(, 
1,490,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)06-06(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

1,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 במקובר 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ/עזרא, 210 
מ"ר מפלס אחד, 4.5 ח' + 

2.5ח' + מרפסת, ק"ג )ללא(, 
חזית, 4 כ"א, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)06-06(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולת ל- 3 + יחידה, 

ק"א, חזית, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום, בית 
פרטי, 600 מ"ר, 6 קומות )2 

קומות מושכרות ב- 7,000 
ש"ח(, משופצת חלקית, נוף 

מרהיב + חניות + גג + גינה, 
6,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4 חד', 93 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 

ק"ג + גג בטון + חתימות 
שכנים חלקי + פיר למעלית, 

משופצת כחדשה, 2,100,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 לל"ת בגמר בניה בברויאר 
בבנין בוטיק, מיני פנטהאוז, 
170 מ"ר, 3,200,000 ש"ח, 

055-6781335)06-06(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 דירת-נכה, חדשה-
מהקבלן בקריית-הרצוג, 5 
חד', כ- 120 מ"ר + גינה 
גדולה, רק ב- 1,750,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)06-06(_____________________________________________

 לל"ת, בפנקס, חדשה 
מקבלן, דירת גן, 200 מ"ר, 

כניסה פרטית + חצר + חניה, 
055-6781335 - 2,900,000)06-06(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, משופצת. 
3,390,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 053-3357316

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

חניה, מצב מצוין, חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמב"ם/ירושלים, 
ד.גג, 5 ענקית יפהפיה, 150 
מ"ר, ק"ב, חזית, 2,580,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 באזור חגי, ד.גג, ענקית, 
240 מ"ר, 6ח' + מרפסות, 
ק"ג, חזית )במקור 2 דירות 

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בבעש"ט ד.גג, 5ח' + 
מרפסת, שמורה מאוד, ק"ג, 

חזית, 3 כ"א, 2,170,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולוב, 
דירת-גג, 4.5 חדרים, 115 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! נדירה בחנה 
סנש, דירת גג, 150 מ"ר 

בקומה, ק"א ואחרונה, 
5 חדרים, מעוצבת 

ומושקעת ברמה גבוהה 
+ גג ענק פתוח 150 

מ"ר, ניתן לבנות יחידות 
וכו', 3,650,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס, 140 מ"ר, 

קומת קרקע וראשונה, 
מעלית + חצר + חניה 
כפולה, כניסה פרטית, 

2,600,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בבן עזאי, דירת גג 
נדירה, 220 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה, מושקעת 
ברמה גבוהה, חזית, 

גג ענק, 110 מ"ר 
במפלס, 4,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 בבעש"ט - דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר, משופצת, 
ניתנת לחלוקה, 2,430,000 

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

+5 חדרים
 באזור בן זכאי בבנין חדשי, 

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. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפרדו 5.5 
חדרים, 135 מ"ר, חזית, 
ק"ג + מעלית, חניה + 

מחסן, 2,430,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)06-06(והשקעות 052-7652801

 במינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת 9,000 

לשנתיים, בטאבו: חניה 
+ גג + סוכה, 3 כ"א, 

מחיר גמיש. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)06-06(בועז" 058-3200078

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

2,170,000 גמיש. 
נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 

052-7673622)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי! בחדש 
בפדרמן, 5 חד', מיידי, 
מפתחות! 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)06-06(בועז' 054-8481204

 בסוף בירנבוים 
)בגבול-ר"ג(, 5 חדרי, 115 
מ"ר, קומה ג', משופצת 

+ מעלית + חניה + 
מ.שמש. "מקסימום-
_____________________________________________)06-06(נדלן" 054-4340843

 לל"ת, בפנקס, בנין חדש, 
6 חד', 135 מ"ר + חניה, 

055-6781335 - 2,900,000)06-06(_____________________________________________

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

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)06-06(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 4 חד' אחרונות, 

2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 באזור הרצוג/טבריה, 4 
ענקית, מרווחת, סלון ענק, 

ק"ג, חזית, 3 כ"א, מצב מצוין, 
1,980,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

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

חד', 1,700,000 ש"ח, 
055-6781335)06-06(_____________________________________________

 לל"ת, בגמר בניה ברח' 
השניים פ"כ, ק"ה, כ- 4 חד', 

1,650,000 ש"ח, 
055-6781335)06-06(_____________________________________________

 לל"ת בצירלסון, בנין 
חדש, 4 חד', חזית + יח"ד, 

2,500,000 גמיש! 
055-6781335)06-06(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

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

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

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

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

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



כ”ב - כ”ד בשבט תשע”ח  7/2-9/2/2018 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

לפרסום
03-6162228

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

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,500,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

מודיעין עילית

 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, 

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

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, 1,890,000 
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(_____________________________________________

גבעת שמואל

 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

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 מ' 
לא משופצת, ק"ק עם 

אפש' לכניסה נפרדת ויח' 
להשכרה, 1,750,000 

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

03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 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

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

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

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

 לל"ת בחפץ חיים, 3.5 
חד', ק"א, מפוארת, כ- 75 
מ"ר, חזית, הקודם זוכה!!! 

_____________________________________________)03-06ל(054-8481204

 מציאה באלוף הנצחון 
גבול ר"ג, 3 חד', 70 

מ"ר, בק"ג עם מעלית 
וכן יח"ד להשכרה 45 

מ"ר - 25 חד' בק"א, כולל 
כולל חניה ומחסן דירתי 

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

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

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה! בר' יהודה הנשיא, 
4 חד' + אופציה לחדר נוסף 
+ מקווה + יחידת דיור, ק"ק 
+ 2 גינות, 1,550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-07ל(גמיש, 08-6555368

 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(_____________________________________________

 ברחוב הרצוג, קרוב 
לרחוב ישעיהו, 2 חד' 

גדולים, 70 מ', קומה א' 
ואחרונה, עם תוכניות 

לתוספת של 22 מ"ר בצד 
וכן אופציה עתידית לבניה 

על הגג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 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(_____________________________________________

בס“ד

052-5808034 |
050-6374355 |

אנו חברת בוטיק שנותנת :
 ליווי מקצועי ומיסויי

 רישום בית על שמך 

 חברת ניהול דוברת עברית

 צקים פרטיים כבטחונות 

המלצות חמות מלקוחות !
תשואה נקיה 10% 

בהתחייבות ל-4 שנים = 28,000 & לשנה !!!

מחיר : 280.000 &

GILA
CHAIM

רוצה לקנות בית ב-280.000 &
ולקבל עליו כל שנה 28.000 & ?

הבית שלך בעיר הבירה 
של ניו ג‘רזי !

 בחי טייב, 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה ג', חזית 

פתוחה + סוכה + מעלית 
וחניה + א.הרחבה. 

"מקסימום-נדלן" 
052-2452820)06-06(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

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

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)06-06(_____________________________________________

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

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

 בגורדון, 79 מ"ר, קומה 2 
+ מעלית, צפון דרום מערב + 
אופציה להרחבה, 2,190,000 

_____________________________________________)06-09ל(ש"ח, 052-4200019

 בהרב קוק/בן גוריון, 3.5 
+ 1.5 בקומה העליונה + אופ' 

להרחבה, נוף מדהים לגינת 
_____________________________________________)06-07ל(חרל"פ, 052-7886611

 לל"ת בגמר בניה בבנין 
בוטיק בברויאר, ק"א, עורפית, 

4 חד', 95 מ"ר, 2,000,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח, גמיש, 055-6781335

 יחודית! באזור לנדא 
במיקום שקט! בבניה בבנין 
בוטיק, 4ח', יפהפיה, יחידה 

בקומה + מרפסות. 
_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה בזכרון-מאיר, 4ח' + 
י.הורים + מ.שמש, 2,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 באליהו-הנביא/באלישע, 
4 חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)06-06(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 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)06-06(_____________________________________________

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

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

 בפרויקט-אוסם 
היוקרתי, 4 חדרים, 

משודרת, קומה-ראשונה, 
חזית, ב- 2,150,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)06-06(_____________________________________________

 מציאה! באלישע, 4 
חד', משופצת מהיסוד! 

+ חניה ומעלית + 
מרפסת סוכה, רק ב- 

1,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)06-06(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה יפה לבניה, 
1,670,000 ש"ח, גמיש. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)06-06(_____________________________________________

 המחיר ירד, אבוחצירא, 
4 חד', ק"ד, 93 מ"ר, 
חזית, ריהוט, מוצרי 

חשמל, 1,480,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)06-06(_____________________________________________

 המכבים, ק"ק, 4.5 
חד', 125 מ"ר, 3 כ"א + 
יח"ד מושכרת 2,000 + 
70 גינה, ברמת סוויטה, 

מחיר גמיש. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)06-06(_____________________________________________

 בחיי-טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה ג' + מעלית + 

חניה, 1,800,000. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

כחדשה, 2,090,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

1,850,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

מעלית, בנין חדש ומשוקע עם 
חניה בטאבו ברחוב יגאל. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 מציאה, 4 חדרים בגן 
וורשא, קומה ב', בבלעדיות. 

תיווך BA יזמות, 
03-6138886 ,054-4980159)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 

מאוד, 1,580,000 מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)06-06(_____________________________________________

 מציאת השנה!!! 
באיזור מינץ!!! 4 חד' 

+ מעלית + חניה + 
סוכה + יחידת הורים!!! 

כחדשה!!! 
1,630,000 ש"ח. 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בטאבו 
משותף, 110 מטר בנועם 

אלימלך, משופצת, קומה ד' 
+ מעלית, 1,480,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
 בבלעדיות, בפרדס _____________________________________________)06-06(054-5500263

כץ, 3 חד', 55 מ"ר + 
8 מ"ר סוכה מקורה + 

אופציה ממשית, קומה 
1, חזית. "פנחס נכסים" 

055-6789653)06-06(_____________________________________________

 בגרשטנקורן, 3.5 חד', 80 
מ"ר, משופצת, ק"א, חזית + 

א. להרחבה, מפתחות במשרד 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, משופצת + אופציה, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 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. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 

משופצת, 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', גדולה 
ומשופצת, ב- 1,500,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בבניה! בניסנבוים, 3 
חד', חזית + יחידת הורים, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בק.הרצוג, 
בתהליכי בניה, 5 חדרים, 

מפרט גבוה במיוחד, 
1,350,000 ש"ח, 

050-4102467)06-07(_____________________________________________

 באזור אבן גבירול/רמבם, 
כ- 3ח', ק"ד )בלי( + שטח 

לבניה, 1,520,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)06-06(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3ח', 
משופצת + יחידת-דיור, ק"א, 

חזית, 2,070,000 ש"ח! 
_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

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

1,750,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בשך-חידא, כ- 3 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה, 
מטופחת, 1,490,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 2 ח' + 
אופציה קיימת 20 מטר + 

לסוכה, קומה ב', 1,230,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! סמטת-
אז"ר, 3.5, ק"ק, 80מ', 
מפוארת, גינה מרוצפת 

מדהימה! גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז'

054-8481204)06-06(_____________________________________________

 בברוכוב, 3 חד', קומה א', 
עורפית, בנין מטופח. תיווך, 

_____________________________________________)06-07ל(050-4196363

 בבלעדיות, יהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 
חדרים, קומה 2, 50 מ"ר, 

1,285,000 ש"ח. דוד גרוס 
_____________________________________________)06-06(רימקס, 055-9941042

 בבלעדיות הרב דנגור 
6, דירת 3 חדרים, גדולה + 
מרפסות, 65 מ"ר, קומה 4, 

חזית. דוד גרוס רימקס, 
055-9941042)06-06(_____________________________________________

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

וחניה, היתרים לכ- 20 
מ"ר, 1,500,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
70 מ"ר, היתרי בניה 

בצד, 1,390,000 גמיש. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8474843)06-06(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', שיפוץ 
חלקי, אופציה להרחבה, 
1,300,000 ש"ח. תיווך, 

054-2345633)06-06(_____________________________________________

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

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)06-06(_____________________________________________

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

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)06-06(_____________________________________________

 בר"ע, 3 חד', 75 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, קומה ב', 

1,490,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', קומה ב', 
70 מ"ר, מתוחזקת ויפה + 

אופציה מיידית. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד' + יחידה 
מושכרת עם אופציה בגג, 

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

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

מצוין! 1,280,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' ברב שך, 
קומה א', משופצת, 

 .1,320,000
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאבו 
נויפלד, קומה ב', חזית, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', מפוארת 
בפ"כ במתחרדים, קומה ב' + 

מעלית + חניה + סוכה, חזית, 
71 מטר, 1,520,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)06-06(_____________________________________________

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

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

052-2452820)06-06(_____________________________________________

 סוקולוב, 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 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 בדמי-מפתח בזכרון מאיר, 
2ח' גדולה + מרפסות, ק"א, 

950,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 חייבת להימכר! באזור 
חתם-סופר, 2 ח', גדולה, 

כ- 70 מ"ר, משופצת + סוכה, 
ק"ג, 1,370,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

 בבלעידות, ברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 
מ"ר, חזית, 1,250,000. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)06-06(_____________________________________________

 איזור העירייה, 2.5 
חדרים, 63 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, אופציות, מחיר 
מתחת לשוק, פשוט 
לחטוף. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)06-06(בועז" 058-3200078

 לא להאמין! 
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)06-06(_____________________________________________

 ירד המחיר!!! בחלוצים, 
2.5 חד', 64 מ"ר, קומה ב' 
ואחרונה, 1,270,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

אופציה לסוכה, רק 1,230,000 
ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 תיווך. 2.5 חדרים + חצי 
באזור מנחם בגין, קומה ב', 

גדולה, כ- 75 מ"ר + אופציה, 
1.3 מליון, הקודם זוכה, 

054-7477054 ,03-5444815)06-06(_____________________________________________

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

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

0522-656825)06-06(_____________________________________________

 בבת גנים, בית 7 חדרים 
+ מרתף על המגרש, 350 מ'. 

_____________________________________________)06-06(052-2948691, נטלי

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע 

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

0522-656825)06-06(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברחוב שלומציון בחן 
הצפון, 4.5 חדרים + מרפסת 
שסגרו, דירה יפה, ק"7, חניה. 

_____________________________________________)06-06(פיני רבהון, 052-5943333

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

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

 באיזור הרב קוק + באיזור 
פרנקפורטר, מרווחת, מעלית. 

_____________________________________________)06-06(052-2948691, נטלי

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

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)06-06(נוסף, 0522-656825

דופלקסים
 בכפר גנים ג' מזרח, 

דופלקס פנטהאוז 5 חד', כ- 
150 מ"ר + מרפסות + גג 

פתוח -70 מ"ר, 3,270,000 
ש"ח, 052-2461865, 

03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

צפת

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

 4.5 חדרים, ענקית + 
מרפסת ענקית, ש"כ, מוארת 
במיוחד - 3 כ"א - בחרדי, נוף 
לכינרת, מציאה!!! 780,000 

_____________________________________________)05-06(ש"ח, גמיש, 052-7601490

 מציאה בחזון עובדיה, 3 
חד', 75 מ', משופצת, צופה 

לנוף, 475 אלף. שמואל, 
052-8045458)06-06(_____________________________________________

 בהאצל, 3ח', משופצת 
פלוס אופציה 30 מ', צופה 

לנוף, 580 אלף, 
050-3202551)06-06(_____________________________________________

קריית אתא
 באזור החרדי, דירות 
החל מ- 690,000 ש"ח. 

מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)06-06(פרוייקטים, 052-2790370

 ברקפות, החל מ- 
460,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)06-06(_____________________________________________

קריית מלאכי
 להשקעה החל מ- 

590,000 ש"ח תשואה יפה. 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בבן דוד מבחר דירות, 
3/4 חד', החל מ- 1,780,000. 
תכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בפרדס כץ, 2 חד' 
+ אופ' קיימת 20 מ"ר + 

לסוכה, ק"ב 1,230,000. תיווך 
_____________________________________________)06-06(אלטרנטיב 054-5500263

 "דרך-עיר-נכסים" 
באונטרמן, 4 חד' גדולים, 

כ- 115 מ"ר, סלון ענק, מעלית 
שבת, נוף פתוח, קומה 7/7, 

_____________________________________________)06-06(מיידי 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
דופלקס חדיש, 6 חד' גדולים 

+ 3 מרפסות, 165 מ"ר + 
זכויות בניה, מ. שבת, נוף 

_____________________________________________)06-06(פתוח, 3 כ"א 0522-656825
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וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

עסקים

נדל”ן 
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 

_____________________________________________)24-25/18(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 להשכרה לפי שעות 
ברבי עקיבא/הרב קוק, ק"ק, 
30 מ"ר + שרותים )מתאים 
_____________________________________________)47-02/18(להתעמלות(, 052-7658057

 צימר בוטיק באור 
הגנוז, גינה פרטית, 

טרמפולינה+נדנדה. מבצעים 
_____________________________________________)47-06/18(לחורף! 052-7632474

 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

4-4.5 חדרים

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

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

 בהזדמנות! בקרית 
ים, פרויקט פינוי בינוי, 
מאושרת ע"י מועצה 

מחוזית, ק"ג מתוך 3, 
3 חד', מחיר - 580,000 

ש"ח, ניתנת לחלוקה 
ולהשכיר ב- 5 אלף ש"ח, 

054-5818486)51-06/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

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(_____________________________________________

 למכירה ברח' רבי 
עקיבא, באזור קניון 

רפאלי, חנות 22 מ"ר+ 
גלריה, לכניסה מיידית, 

בהזדמנות. תיווך 
זילברברג 03-5754412 

052-2236671)52-3/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

חשמל מים וארנונה+ ריהוט. 
054-4400074)52-04/18(_____________________________________________

 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  שטח מסחרי 
בכהנמן 106, 15-90מ"ר, 

לטווח ארוך/קצר/ לפי שעות/ 
_____________________________________________)02-05(פגישות יועצים, 050-8883178

 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

+5 חדרים

 בחנה סנש בבנין של 
4 דירות, להשכרה בק"ק, 

4 חד' עם גינה, 5,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 להשכרה דירה בגן וורשא 
או בהרב קוק, לכל מטרה, 
מרוהטת קומפלט, במצב 
מצוין, 054-6804376 עד 

_____________________________________________)03-06(22:00 בלילה

פתח תקווה

 למכירה קיוסק פעיל + 
זכיון פיס בב"ב, 
 ,050-4111937
050-4131499)03-06(_____________________________________________

 להשכרה משרד/קליניקה 
משופץ קומפלט, 35 מ"ר, 

מיקום מרכזי בק.הרצוג, 
_____________________________________________)03-06ל(054-6893020

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

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

 דירה חדשה לזוג לשבתות, 
ימים ותקופת פסח בב"ב ברח' 

_____________________________________________)03-06(מימון, ק"א, 052-7617765

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

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

 בגני גד, יחידת דיור, לזו"צ, 
בודד/ת, ק"ד, מאובזרת, 
מוארת, ממוזגת, דוד"ש, 

050-7231178)04-07(_____________________________________________

 דירת חדר באיזור הרב שך 
מרכזי ושקט מאוד + מרפסת 

חזית, 2,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)04-07(_____________________________________________

 להשכרה/מסירה, 
חנות 45 מ"ר + 

בז'בוטינסקי 12 לפיצה, 
מסעדה או לכל מטרה, 

_____________________________________________)04-07ל(לל"ת, 052-2518967

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, מתאים 

לכל מטרה, נגיש למוגבלים, 
050-3060123)04-07(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה במרכז החרדי 
בחיפה חנות 22 מ"ר + גלריה 

_____________________________________________)04-06ל(22 מ"ר, 050-4150868

 מציאה! מול קניון איילון 
1/2 חד' מפוארים ומוארים, 

כניסה עצמאין לכל חדר, 
ריהוט מלא, 6 עמדות עבודה, 

050-7602600)04-06(_____________________________________________

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

אפשרות לוילה קומפלט, 
_____________________________________________)04-07ל(054-8590909

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

מאוורר וממוזג

להשכרה בברכפלד

052-7101756
053-3104707

 בק.הרצוג, חדשה מקבלן, 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
מזגנים, נוף מדהים במיידי. 

_____________________________________________)05-06ל(אתי, 054-4923073

 בעוזיאל, 2 חד' גדולים + 
מטבח + פינת אוכל + חדר 

אמבטיה וחצר, מיידי, 
_____________________________________________)05-06ל(052-2455201

 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(_____________________________________________

 יחידת דיור מוארת ברמת 
אלחנן, ק"א, ב- 2,200 ש"ח, 

מתפנה עוד חודש, 
050-4110069)05-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מחפש דירה לקניה 
באשקלון או באשדוד, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3176405

 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

 מקום מדהים לשבתות 
חתן/ גיבוש. אולם 

מפואר+ חדרי אירוח כ- 55 
_____________________________________________)52-3/18(מיטות. 050-4198070

058-4154104

להשכרה

לפרטים: 

שטחים מסחריים 
לכל מטרה

באלעד 400 מטר
בבני ברק 400 מטר

מפרטי - ללא תיווך 
- במקום מרכזי

 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)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 2 חד' גדולים, 60 מ"ר, 

ק"ק, חדשה, מושקעת, 4,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 

חדשה, מושקעת, 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בשבטי-ישראל, 
חדשה, פנטהאוז, 4 
חדרים + 2 מרפסות 

שמש ענקיות, נוף-
מדהים + מעלית, קומה 

6, חניה, 7,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)06-06(והשקעות 052-7652801

 הרצל, דירת גג, 4 חד' 
+ חדר על הגג, כ- 110 מ"ר, 
קומה ג', חניה, מחיר 4,000 

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

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 

מרפסת יפה בחזית, רק 
3,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)06-06(_____________________________________________

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

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

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

100 מטר, קומה 4 + מעלית, 
_____________________________________________)06-06(054-3455437, לל"ת

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

מעלית, 4,500 ש"ח. 
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)06-06(אורי תיווך אדוארד

 בהר השלום, 5 חד' + 
גג גדול, אפשרות ליחדיה 

נוספת, חניה פרטית, 
נוף מהמם, 9,900 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
רח' שקט, 5 חד' + חצר 

פרטי, 5,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)06-06(_____________________________________________

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

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

 בורוכוב, 4 חד', ק' קרקע, 
בנין בין 12 שנה, 4,300 ש"ח, 

פינוי 31.01.18. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

 באזור ויז'ניץ, 4 חד', 
חדשה, 5,500 ש"ח, גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בפ"כ, 4 חד', חדשה 
מקבלן + סוכה + מיזוג + 

סורגים, ב- 4,500 ש"ח. 
"דלוקס נכסים" 

052-8555594)06-06(_____________________________________________

 בשבטי-ישראל, 3 
חדרים, חדשה, נוף + 

מעלית + חניה, 4,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)06-06(והשקעות052-7652801

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-09(4,490 ש"ח, 03-5787042

 בנין חדש בהרב קוק, 3 ח', 
70 מטר, 4,500 ש"ח. פולטוב 

_____________________________________________)06-07(נכסים, 052-3646632

 ברחוב חרל"פ 5, דירת 
3.5 חדרים, קומה שניה, 90 

מ"ר, חזית, גדולה ומרווחת + 
מרפסות, כניסה מיידית. דוד 

_____________________________________________)06-06(רימקס, 055-9941042

 השנים חדש מהקבלן, 
3 חד', ק"ק, 70 מ"ר, 
מעלית, 3,800 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)06-06(_____________________________________________

 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

 בגניחובסקי, 2.5 
חד' + ריהוט + מרפסת 

שמש + ארנונה, 3,400, 
_____________________________________________)06-06(מיידי!תיווך 054-2345633

 באשל אברהם לזו"צ, 
יחידת דיור, 2 חד', מרוהטת, 

משופצת, יפיפיה, מזגן, 
מסורגת, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ל(052-6232343

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 
מרוהטת, מיידי, 2,900 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09ל(050-7111483

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

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

 בטרומפלדור ליד ביה"כ, 
4 חד', יפיפיה, ק"ג, מעלית 

שבת, מזגנים, מרפסת סוכה, 
_____________________________________________)06-07ל(054-7705319

 בבן יהודה, 4 חד', ק'1, 
_____________________________________________)06-06(3,700 ש"ח, 050-3528252

4-4.5 חדרים

 אני מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)06-07ח(באשדוד, 058-3268724

 דרושה לקניה דירה 
בפתח-תקווה ובני-ברק במיליון 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בערך, 050-6651365

 מחפשים דירת 3 חד' 
לקניה באזור בני-ברק עם 

חניה, עד 1,700,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ל(054-8452118

 למשרדנו דרושות דירות 
מושכרות למכירה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)06-06(_____________________________________________

 למכירה קו חלוקה 
יחודי, ירק מהדרין, 

ללא ריסוס, 
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
אזור העיריה, חנות 40 מ"ר 

+ אופציה 30 מ"ר בתהליך, 
חזית, מיקום מצוין, א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 מחפש לקנות חברות 
בע"מ לא פעילות לצורך 

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

 בב"ב ברוט, זה המזל 
שלך, ק"ק, 3 חד', 72 

מ"ר, מחולקת - שכירות 
 .1,320,000 ,6,300
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)06-06(_____________________________________________

 בב"ב בדב גרונר, 
הזדמנות, ק"ק, 90 מ"ר 
+ יח"ד, 4 כ"א, אופציות 

כ- 100 מ"ר, מושכרת 
5,900. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)06-06(בועז" 058-3200078

 מרכזי בקוטלר 8, 41 
מטר, כניסה ישירה מהרחוב, 

2 חדרים + סוכה ענקית, 
050-4103310)06-06(_____________________________________________

 באזור המרכז פרוייקט 
פינוי בינוי חתום. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)06-06(_____________________________________________

 שטחים מסחריים למכירה 
בקרית אתא בגדלים שונים. 

מאיר אלפסי, נדלן ושיווק 
_____________________________________________)06-06(פרוייקטים, 04-8441111

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה, למהירי 

החלטה. תיווך BA יזמות,
0544-980-159 ,03-6138886)06-06(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ, 

על רבי עקיבא. תיווך
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 חנות להשכרה בר"ע, 50 
מ"ר במרכז סואן. תיווך

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

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

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

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 למכירה/השכרה חנות 
בנחלת יצחק, 27 מ"ר, מתאם 
גם למשרד, חדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
ברבי-עקיבא/דובק 20 

מ"ר, חזית, 8,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 להשכרה ברח' 
ירושלים/קרוב לר"ע, 
חנות פלאפל עם כל 
הציוד, 4,500 ש"ח 

לחודש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)06-06(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב טבריה 
31 משרד/קליניקה 27 מ"ר, 

משופצת, מחולקת ל- 2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)06-06(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב, משופצת, רק 
1,800 ש"ח. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)06-06(_____________________________________________

 קרקעות לבניה רוויה. 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)06-06(פרוייקטים, 04-8441111

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

 "דרך-עיר-נכסים" 
בפתח-תקווה, מכירה/השכרה 

משרד מפואר, 187 מ"ר, 6 
+ חד', ליד בית-המשפט עם 

_____________________________________________)06-06(מעליות וחניות, 0522-656825

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 
קומה א' עם מעלית ברבי 

עקיבא במרכז במחיר מציאה. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980-159 ,03-6138886)06-06(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים, קומת כניסה, רק 
1,500 ש"ח. תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)06-06(_____________________________________________

 שטח לבניית משרדים 
בחיפה במחיר מצוין, מתאים 
גם למשקיעים. מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)06-06(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)34-09/18(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(_____________________________________________

 *בשיכון-ג', 3 חד', 
בבנין חדש, 4,300, 

בלעדי! בהרצוג, 4 חד' 
+ מ.שמש בבנין חדש. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)06-06(_____________________________________________

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

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד' 
משופצת כחדשה, 5,500 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________



כ”ב - כ”ד בשבט תשע”ח  47/2-9/2/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

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

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

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(_____________________________________________

 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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

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

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

אמבטיות

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

כלנית

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

כרם בן זמרה

 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

 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

מושב גורן

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(_____________________________________________

 "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

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

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

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

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

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

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

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

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

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

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

טיולי ג’יפים
 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 ,052-4478055)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(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

גמ”חים
 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)03-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 
בחורים/ות משכילים, דת"ל/

_____________________________________________)03-06(חרדים, 052-3245153

שיעורים פרטיים
שעורים פרטיים

באזור המרכז

אנגלית/מתמטיקה
כל הרמות

053-2252759
chen20152057

@gmail.com

 "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

 נמצאה שמיכה חדשה 
לתינוק ליד התחנה ברח' אשל 
_____________________________________________)05-06ח(אברהם במוצ"ש 054-8426701

 בשבת פרשת בא, אבדו 
זוג כפפות בצבע כחול כהה 

_____________________________________________)05-06ח(בכותל, 052-7613623

■ 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 הלקוח,
054-2821847)28-05/19(_____________________________________________

 בגאולה לשבתות, פנימיית 
בנות, כ- 70 מיטות + חדר, 
_____________________________________________)04-07ל(אוכל ומטבח, 054-8402671

 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, 

03-5445901 ,02-5333862)06-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)06-09ל(08-9458704

 אבדה שרשרת זהב באיזור 
סנהדריה בשב"ק יתרו, פלא': 

_____________________________________________)06-07ח(052-7115443

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק 
_____________________________________________)06-07ח(תכלת, 052-7145526

 נאבדה שרשרת זהב ביום 
א' פרשת יתרו באולמי היכל 
_____________________________________________)06-07ח(הפאר בב"ב, 053-3174093

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק, המוצא 
_____________________________________________)06-07ח(להתקשר ל: 054-8435331

 אבד נגן סאן-דיסק 
באוטובוס קו 413 מירושלים 
_____________________________________________)06-07ח(לפני שבועיים, 054-8491154

 אבדה שקית יקרה עם 
פאות ברחוב "דברי חיים" 

בירושלים, טל': 052-6555316, 
_____________________________________________)06-07ח(052-7691990

 אבדו 2 כיפות צבעוניות 
_____________________________________________)06-07ח(של ילד קטן, 054-2045540

 מחפש גיטרה אקוסטית 
טובה במחיר טוב, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8523207

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירוקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים: 
_____________________________________________)06-07ח(054-8448008

 מעוניינים לקנות 
כיסוי לעגלת אמבטיה 

מאמאס&פאפאס בצבע 
_____________________________________________)06-07ח(שחור, 053-3169113

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד( כמו רכב, בערב, 

_____________________________________________)06-07ח(03-6199806

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)06-07ח(תורה, 052-7396092

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)06-07ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7163334

 מחפשת נייח בהזדמנות, 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 250 ש"ח, 052-2421622

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)05-06ח(תורה, 052-7396092

 דרוש למסירה טלפון 
ישן כשר או תומך סים כשר, 

_____________________________________________)05-06ח(02-6231031

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה + תנור 

_____________________________________________)05-06ח(רדיאטור, 053-3100941

 מעוניין בעמודון לספרים 
+ זכוכית )דלתות( גובה 2.4, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 מעוניינים בעגלה וטיולון 
לתינוק במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116799

 דרוש טרמפ בערב מרמות 
ד' לשרי ישראל י-ם, אפשרות 

_____________________________________________)05-06ח(לתשלום, 054-8481456

 דרוש מצלמות אבטחה 
כולל ממיר במחיר מוזל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7149509

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 גנרטור גדול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

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

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים מתאים למרפסת, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(50 ש"ח, 052-7115498

 נברשת ענתיקה עשויה 
מחרסינה עם חמישה קנים, 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 050-6658234

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסום, בב"ב, 
_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 אקווריום 27 ס"מ גובה 
31 ס"מ רוחב, 20 ס"מ עומק 

כולל כל המכשירים והציוד, 
_____________________________________________)06-07ח(02-6524921

 תרגומון דיגיטלי, 
עברי - אנגלי - צרפתי ועוד, 

כחדש, 250 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8423406

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה, 8 ש"ח ליחידה, 

פתוחים - 5 ש"ח ליחידה, לא 
חדישים מהשנים האחרונות, 

_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 052-7600336

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

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7396092

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342919

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

 מחשב נייד "15 צורב 
DVD מובנה כולל מערכת 
הפעלה ותוכנות, 500 ש"ח, 

058-7734487)06-06(_____________________________________________

 שירותי מייל 
 GMIAL + JAMBOMAIL

החל מ- 35 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)06-06(בשעות הערב, 052-7153672

 מחשב נייד קטן, במצב 
טוב, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8478353

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול, מגע, 400 ש"ח, נייד: 
052-2437292, כל הקודם 

_____________________________________________)06-07ח(זוכה

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 כיריים גז בילדאין, 4 
להבות, מנירוסטה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט, 
1 כ"ס, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 מסך מחשב 15 אינצ', 
ב- 100 ש"ח בלבד, פל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8471038

 מסך דק במצב חדש, 
בהזדמנות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-2421622

 למסירה בחינם מקרר 
בקו, 560 ליטר, 2 דלתות, 

_____________________________________________)06-07ח(זקוק לתיקון, 052-7613645

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)06-07ח(053-3179093

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

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור כחדש, 13 
צלעות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4128920

 PC 150 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, "22, 050-6205446

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מקרר כחדש במצב 
מעולה! )1.45X56(, ב- 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4180199

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(_____________________________________________
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ביקוש 
עבודה

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

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

G4 LG  ביט, במצב 
מעולה )פחות משנה(, 400 

_____________________________________________)01-08ל(ש"ח 058-5556464

 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(_____________________________________________

נטורופתמרפאת יובל

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים, אנמיה,
כאבי ראש, קשב וריכוז,

אירוע מוחי, לחץ, גם לילדים

צומת הבריאות זה הצואר

050-7715452

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

”אצל בתיה“
מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

 אלפי פריטים

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ש"ח100

כל בגדי האירועים

החל מ-

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

רק השבוע

הקודם זוכה!

 שואב אבק טורבו זינג, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מיקרוגל קנדי כחדש, 
_____________________________________________80 )05-06ח(

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-5737813

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)05-06ח(25 ש"ח, 052-7167995

 טאבלט 7 אינץ, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער מיותר 

במצב מצוין, 500 ש"ח, דגם 
Epilot K2000 + דוושת רגל, 

_____________________________________________)05-06ח(052-2515782

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8404243

 מייבש כביסה ב- 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-3000129

 דוד חשמל ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3000129

 תנור אפיה תעשייתי עם 
אבנים לפיצה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 טוסטר אובן נירוסטה, 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6560424

 גז תעשייתי ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 מכונת תפירה צרפתית 
_____________________________________________)05-06ח(ב- 500 ש"ח, 050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 גריל על גז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

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

_____________________________________________)05-06ח(052-7603864

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקורפון, בלוטוס ועוד, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)05-06ח(052-2437292

 גוף תאורה עגול כפול, 
צבע כחול ג'ינס, מתאים 

לחדרי ילדים, 80 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

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

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7396092

 למסירה מקרר בקו, 2 
דלתות, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(0527-613645

 למסירה מקרר נורמנדה 
גדול, זקוק לתיקון, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7613645

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
חדש כולל נרתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(טל': 054-7561146

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)05-06ח(053-3179093

 רדיאטור 12 צלעות, גולד 
ליין בב"ב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7127261

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154426

כחדש, מציאה, 20 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)05-06ח(050-2897977

DVD  נייד, 9 אינץ כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 
_____________________________________________)05-06ח(תיק, 350 ש"ח, 054-7561146

 דיסקמן מצוין, 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בלבד, טל': 053-3180652

 נגן דוקו bleu בלוטוס, 
חדש באריזה ברחובות, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-8603699

 פקס, סורק, מדפסת קנון 
_____________________________________________)05-06ח(- 100 ש"ח, 052-7685168

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

_____________________________________________)05-06ח(050-6205446

ריהוט

 ספריה כולל כוננית של 
3 מגירות צבע עץ בשילוב 

פיסטוק - 500 ש"ח. שידת 4 
מגירות על גלגלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(מצב מעולה, 052-6140800

 ספה 2 מושבים צבע 
קרם/שמנת חזקה/יציבה, 320 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6370452

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

_____________________________________________)05-06ח(בפ"ת, 050-6370452

 כסא משרדי על גלגלים, 
מנגנון סינכרוני מלא, כחדש, 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-6205446

 מציאה, ויטרינה יפה 
להדלקת נרות שבת, ב- 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, לפרטים: 050-4119312

 שולחן + 8 כסאות 
שחורים במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 בהזדמנות 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, רק 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-9089110

 שולחן סלוני + 4 כיסאות, 
אורך 1.80 נפתח ל- 2.80, חום 

אגוז - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-5892020

 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, 2,300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 כסאות פשוטים, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

תינוקות

 במחיר סמלי מיטת תינוק 
מעץ במצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7635530

 מיטת תינוק של "שילב" 
מעץ מלא בצבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-5385013

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 עגלת Xmax במצב טוב 
מאוד, אמבטיה + טיולון + 
תיק תואם, במחיר מציאה: 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 052-7134832

 עגלת טיולון בייבי ג'וגר 
סיטי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7175085

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 300 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים, 052-7611433

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7601490

 מיטת תינוק קטנה במצב 
טוב + מזרון, צבע לבן, 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-9307308

 טלפון נוקיה c2 כשר 
במצב מעולה, ב- 380 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 שמלה חדשה יפהפיה 
מידה 38 צבע זהב-שמנת, 

300 ש"ח במקום 450 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7676856

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים כמעט חדשות, מידה 

7.8.9, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7676856

 חצאיות מאופנת ברכי 
וביאנקו-נרו מידה S, ב- 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3501624

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7154392

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)05-06ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בלבד, 052-5737813

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)05-06ח(054-2509001

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, צבעים אדום/ירוק/
_____________________________________________)05-06ח(לבן, 30 ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 גיטרה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-5605761

 4 שמלות מהממות 
לאירועים במחיר מציאה, 100 

ש"ח כל אחד, לפרטים: 
_____________________________________________)05-06ח(053-3109937, 03-5709936

 סיילסר-מאסטר סלייסר, 
חד, סגור באריזה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(058-3232026

 לגו 90 חלקים כחדש, 75 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7191512

 חלוק חדש של דיימונד 
מידה S, ב- 220 ש"ח במקום 

_____________________________________________)05-06ח(335, 058-3232026

 תלת אופן לילדים, חזקות 
במיוחד במצב מצוין, 130 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7191512

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה, צבע לבן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7191512

 זוגות נעליים מידה 45 
ספורט, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-3000129

 מעיל עור אמיתי שילוב 
פרווה בצבע שחור, חדש 

לגמרי, מידה M, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3329999

 חליפה מחוייטת בצבע 
כחול לאישה, מידה M, חדשה 

לגמרי, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-3329999

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 התפנה שף למיידי 
לעבודה בישיבות, עם נסיון, 

_____________________________________________)05-06ח(050-6560424

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3486007

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למכבסה בירושלים, דורש 
עובד למשרה מלאה + רשיון 

נהיגה, תנאים מצויינים!!! 
054-3090601)06-07(_____________________________________________

 דרושים עובדים צעירים 
חרוצים לארגון בבני-ברק + 

רשיון גיר רגיל לשעות הבוקר 
ואחה"צ, 054-3236080, 

050-4119440)06-06(_____________________________________________

 לארגון קירוב, מזכירה 
לאחה"צ - ערב, ידע באופיס 

_____________________________________________)06-07(ובהקלדה, 03-6147133

 למרפאת נשים בירושלים, 
דרושה מזכירה במשרה 

חלקית, קו"ח לפקס: 
02-6516585)06-07(_____________________________________________

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

 לעבודה נוחה ומתגמלת, 
דרוש נהג 12 טון, לקו חלוקה 

בלילה, למאפייה בפ"ת      
)06-07(               054-7708222_____________________________________________

 לדפוס דיגיטלי בב"ב, 
דרוש עובד מוכשר עם נסיון, 

תנאים טובים. קו"ח ל- 
shlomim246@gmail.com)06-07(_____________________________________________

 תנור במחיר מציאה, 
_____________________________________________)05-06ח(053-3109817, 054-8444641

 מכונת כביסה במחיר 
סמלי, 053-3109817, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8444641

 פורז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה Mosta, ב- 200 
ש"ח + ארגז V12, גמיש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מעסה חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 טוסטר אובן חדש גדול, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "24, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "17, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 150 
ש"ח/200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4273857

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בעבודות הגהה 

)עיתונים, ספרים וכדו'(, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8476500

 נהג ותיק )בלי רכב(, הגר 
בב"ב, מעונין לנהוג עבורכם 

באופן קבוע/מזדמן, בכל 
_____________________________________________)06-07ח(שעות היממה, 054-8476500

 מחפש עבודה באיזור 
הדרום, עוזר לנהג או סידור 
סחורה, אופקים, נתיבות, 

באר שבע, שדרות, 3 פעמים 
_____________________________________________)06-07ח(בשבוע, 054-6418705

 מחפש עבודה בקיוסק, 
יש לי נסיון רב, בירושלים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7933823

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעוניין ללמד גמרא 

וכד': נער, בחור, ילד, 35 ש' 
לשעה בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)06-07ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7163334

 מחפש עבודה באזור 
ירושלים, בחור זריז וחרוץ, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7167172, 052-6614300

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 
_____________________________________________)06-07ח(קרנות ותורמים 052-7633316

 מנהל חשבונות אחראי 
ומקצועי, פנוי להצעות, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8416527

 ספריית קודש )עץ מלא( 
4 דלתות, צבע חום בהיר, 

מפורקת, במחיר מציאה, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8464909

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5605761

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

_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 תריסים הזזה, 2 פלטות, 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 שולחן מטר 80 נפתח 
ל- 3 מטר, חדש, נקנה לפני 

חודשיים, צבע חום כהה, 
2,700 ש"ח גמיש, - 

053-3348860)06-06(_____________________________________________

 כוורת 8 תאים + שולחן 
כתיבה, רוחב 1.60, צבע אפור, 

052-8883737)06-08(_____________________________________________

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, כולל מזרון, 

052-8883737)06-08(_____________________________________________

 ויטרינה 4 דלתות זכוכית 
+ שולחן כתיבה מובנה, עץ 

בוק מלא, מחיר מציאה, 
050-4110040)06-09(_____________________________________________

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים כולל מזרון אורטופדי - 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 052-8883737

 ספריית כוורת 8 תאים 
+ שולחן כתיבה, רוחב 1.60, 

צבע אפור - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-8883737

 שולחן + 8 כסאות 
בשישמו שנה, אפשרות 
לשולחן וכסאות בנפרד, 

052-4227714)06-09(_____________________________________________

 ספות לסלון 3 חלקים 
פינתית מעור אמיתי, חום 

קאמל, מצב טוב, 100 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(בלבד! 054-8063853, בני-ברק

 שולחן סלון גדול ויפה 
וכן ארון 6 דלתות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4183200

 ספריה מעץ טבעי במצב 
מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5769990

 שידה עם מגירות ודלתות, 
יפיפיה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5769990

 6 כסאות לסלון, כחדשים, 
250 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 2 ספות נוער כפולות 
מעולות, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום ונגה(, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5705546

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 שולחן מחשב מצוין 
בצבע אפור/שחור בפ"ת, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7115498

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4783220

 ארון קיר בחלקים, כל חלק 
500 ש"ח + כורסא מאוד 

נוחה + הדום לסלון )ריפוד 
בצבע אדום( - 500 ש"ח + 

שולחן מרובע לסלון, 300 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 050-9340317

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 אקווריום ושולחן תואם, 
80 ס"מ אורך, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4124181

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4135002

 קומודה, וונגה + מראה, 
4 מגירות, מדהימה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(פ"ת, 052-7122470

 כסא משרדי כחדש, 250 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7122470

 עגלת תינוק דוקטור בייבי 
XMAX כחדשה, אמבטיה, 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 054-7773591

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי, איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 עגלת טיולון צ'יקו, 80 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8471351

 סימילאק 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי, 

_____________________________________________)06-07ח(25 ש"ח, 050-4135002

 גגון לעגלת מימה בצבע 
אפור, חדש באריזה, ב- 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, לפרטים: 052-7182222

 עגלת פג אמבטיה + 
טיולון, 250 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7646460

 עגלת תינוק צ'פצ'ולה, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7167995

 פלאפון טאצ' גלקסי, 
תומך 2 סימים + מצלמה, 

ב- 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8591707

 נוקיה c2 באריזה, 210 
ש"ח, באחריות בירושלים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8411608

 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

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8454536

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5605761

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

_____________________________________________)06-07ח(054-5705546

 גיטרה קלסית במצב טוב, 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 200 ש"ח, 054-8523207

 שמלת ערב מדהימה 
חדשה, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 057-7143037

 גמ"ח תחפושות 
_____________________________________________)06-07ח(בירושלים, 054-8423406

 סיר סולתם 12 ליטר, 
חדש, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8470667

 נעלים שחורות T מידה 
_____________________________________________)06-07ח(34, 30 ש"ח, 054-8470667

 כובע אלגנטי חדש הט 
פוינט, 400 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 חלוק שחור קטיפה, חדש 
תוצ"ח, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 ברט לכובע, חדש מהט 
פוינט, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 תחפושת מוכרת פרחים, 
מושקעת ביותר לגיל 4, רק 

_____________________________________________)06-07ח(150 ש"ח, 050-3329999

 לפורים לבחורי ישיבה, 
צופרי אוויר חדשים לגמרי, 40 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א, 050-3329999

 בושם טוקסיני לגבר, 100 
M, חדש לגמרי, רק 120 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-3329999

 ספרי ילדים של הרב 
ארוש, 20 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8478897

 ספרי הרב ארוש, חדשים, 
_____________________________________________)06-07ח(30 ש"ח, טל': 054-8478897

 אופנים 26, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-2442499

 כלוב ארנבות במחיר 
שחסר תקדים, במבצע 200 

ש"ח במקום 250 ש"ח, 
לפרטים: 055-6756770, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4183541

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 תחפושת יחודית במיוחד 
לגברים, מידה 40-46, להשכרה 
_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 80 ש"ח, 050-4196197

 אקווריום ושולחן תואם, 
80 ס"מ אורך, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4124181

 סורג בטן, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)06-07ח(054-8478897

 אקווריום 27 ס"מ גובה 
31 ס"מ רוחב, 20 ס"מ עומק 

כולל כל המכשירים והציוד, 
_____________________________________________)06-07ח(02-6524921

 שטר 20 שקלים שישים 
שנה למדינת ישראל, ב- 50 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7174847

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)06-07ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 2 מגיני ברכיים חדשים 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 כלובים לציפור/חיות 
קטנות בגדלים שונים במצב 

טוב, 50-100 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(03-9307308

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות, לביכ"נ וכד', 
1.65X0.85, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 052-7600336

 תריסים הזזה כולל 
מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 חלונות הזזה זכוכית 
כולל מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

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

_____________________________________________)06-07ח(250 ש"ח, 050-5925647

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 כתר לכלה, חדש, היה 
בשימוש פעם אחת, 220 ש"ח, 

נקנה במחיר כפול, מעולה 
לסלון כלות להשכרה, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4176776

 סורג בטן לחלון, 200 
ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8423405

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, בערב, 
_____________________________________________)06-07ח(03-6199806

 מגילת אסתר - 500 ש"ח, 
כתב ספרדי )צריכה תיקון(, 

_____________________________________________)06-07ח(050-6651365

 חלוק בורדו תוצ"ח, חדש, 
300 ש"ח, 054-8470667, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8470667

 תחפושות מיקי מאוס, 
מרדכי, כבאי, פרפר ועוד, עד 

_____________________________________________)06-07ח(50 ש"ח, 054-8470667
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 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
_____________________________________________)03-06ל(052-7672561

 דרושים עובדים לשמעיה 
בב"ב ובירושלים, מוכרים, 
קושרי ציציות ומחסנאים, 

_____________________________________________)03-06ל(052-6242872

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת בין השעות -14:00

16:00, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)03-05(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)06-09(_____________________________________________

 דרושים למ.ספורט 
הדתי: 1. מדריכ/ות התעמלות 
קרקע כדורגל וסל, חדר כושר, 

לחימה. 2. מדריכי קסמים, 
_____________________________________________)03-06(שכר גבוה, 052-6420609

 מורה פרטית לאנגלית 
ומתמטיקה לכל הרמות, באזור 

המרכז, 053-2252759
Chen20152057@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 למאפיה בבני-ברק 
דרושים עובדים כלליים + 

לחנות + אופים,
054-6855447)03-06(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

קו עיתונות דתית / 8147481 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)04-07ל(050-8883909

 איש/ת מכירות תותח/
ית לחברת קידום באינטרנט 

ובניית אתרים בבני-ברק, השכר 
הכי גבוה בהתחייבות! 

jobs@kidumplus.co.il
פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש מנהל צוות למוקד 
מכירות גדול בב"ב, חובה נסיון 

במכירות, קו"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
_____________________________________________)04-07ל(050-6964424

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)04-06(בייגל בגאולה, 02-5375516

 קופאי/ת לחנות צעצועים 
בתל-אביב, תנאים ומשכורת 
מעולים! להתקשר מהשעה 

054-6379400 ,12:00)04-07(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)04-07(מעולים, 050-6857584

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 דרושה סייעת חמה 
ומסורה למילוי מקום לגן 

בת"א וגננת לצהרון, 
_____________________________________________)03-06ל(050-4175115

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

 דרושים מתרימים לימים 
של פורים, אחוזים גבוהים כולל 

הגעה לכתובות, 
052-7505847)03-06(_____________________________________________

 לשיפודי דרור ברח' 
הרואה 85 פ.ירושלים, חרוץ 

למטבח, עם פס חם, עדיפות 
לנסיון, תנאים טובים. 
גבי: 054-3979321. 
_____________________________________________)03-06(מזל: 054-3452961

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 דרושה מוכרת לחנות 
אורטופדיה בגבעת שמואל 

ובבית שמש, קו"ח לפקס או 
למייל: 08-9285984

ortorpaz2000@gmail.com)03-06ל(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 073-2198851
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)05-06(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת סבב 5 ימים, 30 ש"ח 

_____________________________________________)05-06(לשעה, 054-8474393

 למעון איכותי בפרדס-כץ, 
מטפלות חמות וחרוצות, 

בשעות 8.00-16.00. אסתר, 
054-8413913)05-06(_____________________________________________

 לבבית מטפלים/
ות לטיפול בקשישים 

בבתיהם, שפות: 
אנגלית, רוסית, אידיש,

 ,050-4120448
03-5783159)05-06(_____________________________________________

 לבית קפה בבני-ברק 
אחמ"ש בוקר/ערב + עובד 

מטבח, עדיפות לבעלי נסיון, 
052-6607070)05-06(_____________________________________________

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח!

דרושים/ות
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן

30& לשעה + בונוסים! | משרה חלקית  )6 שעות(
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

??

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

רוצה 
להרוויח 

בגדול

כמהלהחליט רוצה 

 דרושה מתאמת פגישות 
טלפוניות לתחום הביטוח! 

אסרטביות, כושר ביטוי גבוה, 
אוריינטציה מכירתית, 5 ימים 

בשבוע 10:00-14:00, 30 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הכשרה ע"י 
החברה בת"א למשך שבועיים 

לאחר מכן, אופציה לעבודה 
_____________________________________________)04-06ל(מהבית! 054-7883544 שלומי

 בבני-ברק עובדת אחראית 
ומסורה למשק בית 3 פעמים 

_____________________________________________)04-07(בשבוע, 052-7625256

 דרושה עוזרת בית קבועה 
לנקיון + עזרה, אמינה, חרוצה 

_____________________________________________)04-07(+ המלצות, 054-8543214

 לעמותה בתל אביב 
דרוש עובד כללי בעל 
רשיון לאופנוע ורכב 

_____________________________________________)04-07(חובה! 052-5676038

 דרושים/ות נציגי/
ות + מנהלי/ות מכירות 

בטלמרקטינג, שכר בסיס 
גבוה + עמלות ותנאים טובים 

למתאימים/ות, טל': 
054-3856999, מייל:

officetax@interb.co.il)04-05ל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
תלמידת סמינר הפנויה בימי 

_____________________________________________)04-06(שישי 8-12, 052-7144468

 לסופרמקט בבני-ברק 
בהרב קוק 24, דרוש עובד 

חרדי בוקר/אחה"צ, כולל ימי 
_____________________________________________)04-07(שישי, 050-4927000

 לטלמרקטינג באזור בסר 
דרוש/ה מתאמ/ת פגישות 

מתאים למשרת אם, 6 שעות 
ביום. 054-4808222, אורן. 

058-5552552, חן
orenz@newcom.co.il)05-08(_____________________________________________

 לרשת מזון מהיר בב"ב, 
דרושים עובדים רציניים בעלי 

מוסר עבודה גבוהה, נסיון 
בעבודות דלפק - יתרון, 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 050-9755999

 לגן בגבעתיים, סייעת 
לשעות 7:30-16:45 או 

13:00-16:45, תנאים מעולים, 
052-3838484)04-07(_____________________________________________

 לחברה פיננסית מתאמת 
פגישות בפתח-תקווה ל- 4 

_____________________________________________)04-07(שעות, 054-9474755

 דרוש עובד מחסן בתחום 
האלומניום לעבודה פיזית 

במרכז, משרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב, תנאים טובים, 

_____________________________________________)04-07ל(053-3391691

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז, 

_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)05-08(_____________________________________________

 דרושה סייעת חרוצה 
ומסורה לכיתת בוגרים, גיל 3, 
שכר נאה למתאימה, פרטים: 

050-4146721)05-06(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות, 

טל': 077-4316572, 
קו"ח לפקס: 077-5316573

מייל: 
gasmercpa@gmail.com)05-08ל(_____________________________________________

 בקניון איילון מוכר/ת 
לחנות ידאיקה למשמרות 

_____________________________________________)05-08(ערב! 050-6751751

 למעון יום שיקומי וגני 
ילדים, דורשות סייעות 

חינוכיות למשרה מלאה, 
03-6711800)05-06(_____________________________________________

 למעון יום שיקומי 
לילדים מיוחדים, דרוש/ה 
אח/אחות, משרה מלאה, 

03-6711800)05-06(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)05-08(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות, קו"ח 
למייל: 

Dani@adanei-hakesef.
co.il)05-08(_____________________________________________

 לעסק ביתי דרושים/
ות אנשים עם יחסי אנוש 

טובים. 054-4282642 - 
_____________________________________________)05-08(בשעות הערב

 למשרד מוביל דרוש/ה 
נציג טלפוני לביצוע 

סקרים, בסיס + בונוסים, 
אפשרות למשרת אם, 

_____________________________________________)05-08ל(052-7646609

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)05-06(_____________________________________________

 דרוש שליח לשליחויות 
בתוך ב"ב, מ- 16:00-20:00 

על אופנוע/אופנים חשמליים, 
_____________________________________________)05-06(שכר גבוהה, 053-2214038

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 
אפשרות למשרה חלקית, 

050-2044066)05-08(_____________________________________________

 מעון פרטי ומקסים בפ"ת, 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

14:00-17:00 תנאים טובים 
_____________________________________________)04-06(למתאימה! 058-4457040

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

054-2599522

3 פעמים בשבוע

אזור גבעת שמואל
10:00-14:00

דרושה בחורה
אחראית  ומסודרת עם נסיון!
 לארגון וסידור הבית 

 דרושה משפחה לאומנה 
לילדים בגילאים 7 ו-9 

_____________________________________________)03-06(בבני-ברק, 054-5673520

למרכז רפואי מעייני הישועה 

 הנדסאי/ת טכנאי/ת
מיזוג אויר

דרישות:
תעודה בתחום - חובה 

הכרות עם מערכות מיזוג גדולות
טיפול בתקלות, טיפול באחזקה מונעת

vrs דרוש ניסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

דרוש/ה

טלפון 03-5771146 פקס 035771144
tzevet10@mhmc.co.il קו"ח למייל

  
  
  

035771144 03-5771146
tzevet10@mhmc.co.il

לרשת בר כל
 ב“ב/ ירושלים/ אלעד/ מודיעין עילית

דרושים
 קופאים/יות 
 סדרנים/יות 

 מחסנאים/יות 
 עובדים כלליים

050-2044031
שכר הולם למתאימים!

 דרושים נהגי אוטובוס 
מגוש-דן, לעבודת בוקר/ערב. 

_____________________________________________)05-08(נ.צ הסעים, 052-3821702

דרושים
מוכרים/ות לחנות 
למוצרי תינוקות 

בפתח תקווה
(קרוב לצומת גהה)

054-2290591
ניסיון במכירות - יתרון

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון, חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

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

 לחברה גדולה ברמכת גן 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)06-07(_____________________________________________

 לפרויקט חדש באיזור 
המרכז, דרושים דיילי שטח, 

כ- 5 שעות ביום, שכר גבוה + 
בונוסים **ללא מכירות.

-מתאים כמשרת אם
-מתאים לפנסיונרים, לפרטים 

_____________________________________________)06-07(נוספים: 050-2312327

 לעמותה חשובה בב"ב, 
דרושות טלפניות מקצועיות 

ומנוסות, תורמים פוטנציאלים, 
שיחות יוצאות ונכנסות, שכר 

מעולה למתאימות + בונוסים, 
משמרת בוקר: 073-2198851. 

_____________________________________________)06-05/19(משמרת ערב: 052-5540334

 למכון רפואי בב"ב, דרושה 
אחות טכנאית רפואית, רצינית 

ל- 3 ימים בשבוע, 
_____________________________________________)06-09ל(053-3197988

 דרושה מוכרת לאופטיקה 
בב"ב, עדיפות עם נסיון ל- 3 

פעמים בשבוע, לפרטים תמי: 
_____________________________________________)06-09ל(054-7848701

 דרוש חשמלאי מוסמך/
רקע מכני, עבודה מאתגרת, 

הכשרה במקום, במרכז, 
03-6160186)06-09(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
052-7672561)06-09(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב 
דרושים/ות: 1( מזכיר/ה 

אחראי/וית למחלקת יחסי 
ציבור, יכולת ניהול משימות, 

וקבלת אחריות, ידע ונסיון 
בתוכנות אופיס, יחסי אנוש 

מעולים, אנגלית יתרון.
2( נציגות שירות טלפוני 
מנוסות ותנאים מעולים

Korotyeshiva@gmail.com)06-07ל(_____________________________________________

 לחברת נתן חרדי, 
דרושים/ות חונכים/ות לליווי 

נפגעי נפש בקהילה בבני-ברק 
_____________________________________________)06-07ל(ובאלעד, 054-4685706

 לרשת מעונות בק. 
הרצוג, דרושות מטפלות 
למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים טובים, 
054-4499177)06-09(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מנוסה 
וחרוצה לגן בגבעת 
שמואל, למשרות: 

 ,7:30-13:00
 ,13:00-17:00

7:00-17:00. מרינה, 
054-6449011)06-09(_____________________________________________

 לחברה הנותנת שירות 
משרדי לעסקים, מזכיר/ה 

לעבודה מהבית, לניהול יומנים, 
הקלדות, מענה למיילים ועוד, 

5 שעות ביום, 38 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)06-06(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בירושלים 
מזכיר/ה, א-ה, 9:00-14:00, 

לא נדרש נסיון. קריירה, 
072-22-222-62)06-06(_____________________________________________

 דרוש/ה מזכיר/ה למשרד 
עו"ד בבני-ברק, שעות נוחות, 

שכר 7,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)06-06(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)06-09(_____________________________________________

 לחנות תכשיטים בר' 
עקיבא, דרושה מוכרת יצוגית 

ונמרצת, תנאים טובים!! 
050-4121985)06-09(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק דרושים עובדים רציניים 

אין צורך בנסיון, אפשרות 
כהכנסה נוספת, 

053-3185055)06-13(_____________________________________________

 מחפשים מפיצים 
לכל הארץ להפצת ירק 

מהדרין ללא ריסוס, 
052-8708776

tevahabria@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 מחפשת תוספת הכנסה? 
מכירת מוצרי פוראוור )אלוורה( 

בשיטה יחודית, התקשרי 
_____________________________________________)06-06(עכשיו, 050-4123723





בס"ד יום רביעי כ"ב בשבט תשע"ח   7/2/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', י"ב בכסלו תשע"ח 28/11/17

דולר ארה"ב « 3.4850
אירו « 4.3039
לירה שטרלינג « 4.8419
יין יפני « 3.1903
פרנק שוויצרי « 3.7160

הישג לטראמפ: 
יותר משרות, 

 יותר שכר
/ עמוד 5

שפל וירטואלי:
הביטקוין מתרסק

/ עמ'  8

חוסר מוטיבציה 
ציבורית

/ דוד רוזנטל, עמ'  4

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

עמ' 6-7

קנסות 
בסיטונאות: 

ירושלים 
בראש, בני 

ברק שלישית
/ עמ' 4 

תמריצים, יעוץ ותמיכה: 
למה זכאי יזם עסקי חרדי?

/ עמ' 5

שבועיים לאחר ששר הכלכלה אמר ל'קו עיתונות' כי בעל עסק חרדי זוכה 
לסיוע גדול בהרבה מהאזרח הממוצע, מנהל השלוחה החרדית של הסוכנות 

לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, מסביר במה מדובר

חוק המרכולים: תירוץ 
להעשרת הקופה

למסע  המרכולים  חוק  חקיקת  את  מנצלות  סבא  וכפר  אשדוד  כמו  עיריות 
אכיפה נגד בעלי עסקים הפתוחים בשבת, כדי להעשיר את קופתן • האבסורד 
בשיאו: שימוש בפקחים יהודים • ההתלהמות במערכת הפוליטית נמשכת 

וגם במגזר הדתי לאומי מאוכזבים מהפאסיביות של הבית היהודי/ עמ' 2

בדיקת 'קו 

עיתונות'

של
דרוש

 לעמותת מטב לשירותי טיפול וסיעוד
 דרוש איש שטח מהמגזר החרדי, שיהיה בקשר שוטף מול נציגי קשרי הקהילות 

 וייתן מענה אישי לקשישים ובני משפחותיהם  הזקוקים למטפל/ת. התפקיד כולל גם 
איתור וגיוס של מטפלים/ות מחפשי עבודה מהמגזר.  היקף משרה: גמיש | מיקום: בני ברק

הגדרת התפקיד בכמה מילים:
 מיפוי צרכים, שיווק שירותי הארגון בעבודת שטח, 

מתן מענה וסיוע ללקוחות ואיתור שיתופי פעולה במגזר החרדי

 הכישרונות שאנו מחפשים:
 יכולת יצירת קשר בלתי אמצעי עם אנשים, היכרות עם הגורמים הרלוונטיים 

ובעלי ההשפעה במגזר החרדי בעל קשרים מוכחים בקהילה, אמינות, יוזמה, עצמאות ונחישות

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד
Matavjobs@gmail.com :לשליחת קו״ח
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