
חסמת את חניית השכן? 
הדו"ח בדרך

/ עמ' 4

כחלון, מה עם 
"נטו אחריות"?

/ דוד רוזנטל, עמ'  4

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

עמ' 6-7

בס"ד יום רביעי כ"ט בשבט תשע"ח   14/2/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ"ח בשבט תשע"ח 13/2/18

דולר ארה"ב « 3.5270
אירו « 4.3526
לירה שטרלינג « 4.9040
יין יפני « 3.2782
פרנק שוויצרי « 3.7779

צרות בצרורות: 
טבע נערכת 

לפגיעה נוספת
/ עמוד 8

הסלמה בצפון:
תג מחיר תקציבי

משרד הביטחון צפוי לדרוש מאות מיליונים כדי לחזק מבנים בצפון 
ולשפר את מוכנות צה"ל • למרות זאת, לא צפוי עיכוב באישור תקציב 

המדינה וגם האופוזיציה מתקשה להתנגד / עמ' 2

מפתיע: ישראל 
שלישית בדירוג 
ההשכלה בעולם

/ עמ' 2 

בעלזא שברה שיא 
בקמפיין נרחב בדיגיטל 

/ עמ' 8

גויס  שקל  מיליון   6 של  התרמה  יעד  המפוארת:  לחסידות  כלכלי  הישג 
בתוך כיממה והתרומות המשיכו לזרום מכל רחבי הציבור החרדי • הוראת 

האדמו"ר הפכה לצו השעה והוכיחה את עצמה

054-2038807 | 03-5718887 | ר׳ טרפון 8 בני ברק
שעות פתיחה: א-ד 09:00-20:00 יום ה׳ מ09:00-21:00 יום ו׳ מ08:00-14:30

 ניסיוןשנות25

 עובדדרוש
 מספרה מקצועיתמספרת אפרים

מחירים מיוחדים והנחות 
לבחורי ישיבה ואברכים

03-523-66-50
052-710-222-8 | 050-333-222-8

במחיר הכי זול!
הקדימו הזמנותיכם!

רמי השכרת רכב
מהחברות המובילות

להצעת מחיר  מוזלת התקשרו:

מבצעים 
לפורים ופסחמיוחדים 

מחירים

ללא תוספת
עונה
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פישל רוזנפלד

הביטחון  שר  בין  האחרונים  בחודשים  שהתנהל  הוויכוח 
אביגדור ליברמן לבין שר האוצר משה כחלון סביב תקציב 
לסיקור  זכה  ואף  לכותרות  פעם  לא  עלה   2019 לשנת  הביטחון 

נרחב באתר החדשות 'כל הזמן' מבית 'קו עיתונות'. 
זה התחיל בדרישה מצד ליברמן להגדלה משמעותית בתקציב 
חריפה  לתגובה  המשיך  שקלים,  מיליארד   4.8 הביטחון,  משרד 
מיליארד   4" שצייץ:  לוין  עמירם  במילואים  האלוף  של  מצדו 
מתחיל  הביטחון  המורים?!  לשכר  לא  למה  לביטחון?  תוספת 
בחינוך. הטנק לא ינצח לבדו. האדם שבטנק ינצח! תוספת לחינוך 

היא השקעה לטווח ארוך בביטחון!"
עם  יום  יום  מתמודדת  ישראל  "מדינת  אש:  השיב  ליברמן 
ויותר  קטלניים  יותר  חדשים,  איומים  ועם  חדשים  אתגרים 
מסוכנים. על מנת להבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל קריטי 
לשמר את היתרון האיכותי. מעולם לא יהיה לנו יתרון לא בגודל 
הון  פירושו  האיכותי  היתרון  האוכלוסייה.  בגודל  ולא  השטח 
אנושי וטכנולוגיה. השילוב הזה בין אנשים לטכנולוגיה הוא מה 
שמבטיח את עתידה של מדינת ישראל. ההשקעה בביטחון היא 
אפשרי  בלתי  ניישן'  ובכלכלה.'סטארטאפ  בצמיחה  השקעה  גם 
נשכיל  אני מקווה שכולנו  ישראל.  מדינת  בביטחון  בלי השקעה 
לכלכלה,  לראות את התוצאות  וגם  בביטחון  ולהשקיע  להמשיך 

בצמיחה ובשגשוג של המדינה כולה".
שבוע לאחר מכן כבר התנהל המאבק בכלי התקשורת, כאשר 
החוק  בהצעת  חקיקה  לענייני  השרים  בוועדת  הדיון  לפני  רגע 
שיזם ליברמן בנוגע לביטול המגבלה על מימוש הפיקדון הכספי 
הופתע  כי  וטען  התקשורת  לכלי  פנה  הוא  משוחררים,  לחיילים 
מדובר  לא  "הופתעתי.  להצעה.  מתנגד  האוצר  משרד  כי  לגלות 
על-פי  לחיילים,  שייך  כולו  שכל  בכסף  אלא  תקציב  בתוספת 
חוק. אני מקווה ששר האוצר ינחה את פקידי משרדו לתמוך מחר 

בהצעת החוק בועדת השרים", אמר.
חודש לאחר מכן סגר כחלון עם ליברמן 'דיל', לפיו יוקם צוות 
מקצועי משותף, בראשות ראש המל"ל, שיבחן את דרישת מערכת 
הביטחון לתוספת תקציב, על רקע המצב הביטחוני באזור. הצוות 
יביא את המלצתו להכרעת הקבינט המדיני בטחוני. בנוסף, סוכם 
כי משרד האוצר יקצה סכום של 150 מיליון ש"ח ב-2018 לטובת 

חיזוק ומיגון מבנים בצפון.
אינו  בצפון,  המבנים  ומיגון  חיזוק  על  ה"נוסף"  אלא שהקטע 
חלק מזערי מההסכם, אלא עיקרו. שכן עיקר הוויכוח בין משרד 
נעוץ  הביטחון,  לתקציב  הנוגע  בכל  הביטחון,  למשרד  האוצר 

דווקא במצב הביטחוני המורכב בגבולות הצפון.
הביטחון  משרד  אנשי  זוכים  בצפון,  ההסלמה  בעקבות  כעת, 
המשותפת  בוועדה  כעת  הנידון  התקציב,  על  במאבק  ליתרון 
לטעון  יכלו  היום  עד  אם  כחודשיים.  בעוד  צפויות  שהחלטותיה 
נציגי האוצר כי "השערות מודיעיניות" אינן מהוות סיבה מספקת 
המלחמה  כי  לטעון  ליברמן  אנשי  יוכלו  כעת  התקציב,  להזנקת 
הבאה היא רק עניין של זמן, וכפי שראינו השבוע, 'ניסוי' קטן של 

האיראנים בבוקר שבת יכול לדרדר את האזור כולו.
גם דברי חה"כ עמיר פרץ מהאופוזיציה, המחזיק בתפקיד יו״ר 
ועדת המשנה למוכנות העורף, מוכיחים יותר מכל את המשמעות 
הרבה שיש להסלמה הביטחונית בצפון, גם בחדרי החדרים של 
אגף התקציבים באוצר. "האירועים בצפון הוכיחו את חשיבות חיי 
השיגרה גם בעת מתיחות ביטחונית ואזרחי ישראל הפגינו חוסן 
לפני  לא  בתחילת השבוע.  פרץ  אמר  הערכה",  לכל  ראוי  לאומי 
שהבהיר כי "האירועים חייבים להפוך לקריאת השכמה ואזעקת 
באותה  יטופלו  לא  אם  הארץ.  בצפון  המיגון  פערי  נוכח  אמת 
נחישות כפי שטיפלנו בעוטף עזה - פערי המיגון עלולים לגבות 
מאיתנו מחירים גבוהים גם בחיי אדם. צו השעה היום הוא הוצאה 
הוסיף  פרץ  עכבות״.  שום  ללא  כולל,  מיגון  פרויקט  של  לפועל 
העורף  למיגון  הדרושים  התקציבים  את  "לאשר  לממשלה  וקרא 

בצפון הארץ".   

לו"ז התקציב יתקדם כמתוכנן
במקביל, חוק ההסדרים וחוק התקציב לשנת 2019 הונחו ביום 
ראשון על שולחן הכנסת ואמש )ג( הן הועלו להצבעה בקריאה 
לתקציב  התוספת  את  כללו  לא  כאמור  אך  במליאה,  ראשונה 
הביטחון בשל אותו 'דיל' שסגר כחלון עם ליברמן, הכולל בתוכו, 
מעבר למה שצוין לעיל, את יישום המתווה להעלאת תוספת הותק 
לקצבת זקנה שעליו סוכם עם כניסתה של ישראל ביתנו לממשלה, 
יוחל  ההסכם   .2018 בשנת  כבר   ₪ מיליוני  בכ-600  שיוגדל 
רטרואקטיבית החל מחודש ינואר עם אישור תקציב המדינה לשנת 
2019. בנוסף, בשנת 2019 יוקצו עוד כ-300 מיליוני ₪ נוספים, 

עולים חדשים  מיליארד ₪.  כ-1.4  על  כך שסך התוספת תעמוד 
ונשים שעד היום לא קיבלו את מלוא תוספת הותק מקצבת הזקנה 

שלהם יקבלו תוספת של עד 50% לקצבאות הזקנה בחודש.
עם זאת, לא מן הנמנע כי האירועים האחרונים בצפון ישליכו 
תקציב  בעניין  להחליט  שמונתה  המיוחדת  הוועדה  החלטות  על 
על  ישפיע  זה  כי  מי שחושש  אין  זאת,  כל  אף  על  אך  הביטחון. 
יו"ר  של  בדבריו  בעיקר  נעוצה  לכך  הסיבה  כללי.  באופן  החוק 
יתברר  אם  כי  השבוע  שאמר  פולקמן,  רועי  חה"כ  כולנו,  סיעת 
שחוקים שנמצאים בחוק ההסדרים מסובכים מדי להעברה בזמן 

הקצר שנותר, הם יפוצלו מהחוק ויאושרו בנפרד. 
ללו"ז  בכפוף  יועבר  החוק  כי  פולקמן  מבהיר  דבריו,  בעצם 
שהוקצה לו, ללא מעצורים פוליטיים. עם זאת, קשה שלא לתהות 
איך וכיצד יתרצו במפלגות האופוזיציה את התנגדותם לחוק, כמו 
גם הגשת הסתייגויות כאלה ואחרות, שכן, לדבריו, חוק ההסדרים 
הזה  בחוק  "יש  כלשהן.  גזרות  כוללים  אינם  כלל  התקציב  וחוק 
הרבה דברים טובים ומוסכמים. סיעוד נכים, צהרונים. אין גזרות. 
האופוזיציה תתקשה להיות לעומתית. אני רוצה לראות חבר כנסת 

מהאופוזיציה שינסה לתקוע את הדברים האלה", אמר.
גם יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, שהועדה שבראשה הוא 
עומד תידרש לאשר את כלל סעיפי החוק תוך שבועיים, לקריאה 
בלי  בתקציב  להילחם  "קשה  כי  השבוע  הודה  ושלישית,  שניה 
חוק  את  לשפר  תהיה  שלנו  והחובה  ציבור  שליחי  אנחנו  גזרות. 

ההסדרים".
יהוו  החרדיות  הסיעות  דווקא  כי  שסבורים  מי  יש  זאת,  עם 
אולטימטום  על  הכריזו  אלו  שכן  התקציב.  לאישור  מחסום 
שפורסם לראשונה ב'קו עיתונות' לפיו לא יצביעו בעד התקציב 
לימוד התורה, שהוא למעשה חוק  יסוד  חוק  יאושר  לא  עוד  כל 
סבור  זאת,  עם  לצה"ל.  חרדים  לגיוס  הנוגע  בכל  בג"צ  עוקף 
פולקמן שזו לא תהיה בעיה מכיוון ש"החוק לא מוכן ולהערכתי 
חה"כ  הקואליציה,  יו"ר  מעדיף  לעומתו,  השולחן".  על  לא  הוא 
אין  "אצלי  אחרת.  מסיבה  לאיום  להתייחס  שלא  אמסלם,  דודי 

קשר. אני לא קושר שום דבר בשום דבר", אמר השבוע.

פישל רוזנפלד

 )OECD( המפותחות  המדינות  ארגון 
המדינות  דירוג  את  השבוע  פרסם 
החברות  המדינות   35 בין  ביותר,  המשכילות 
בארגון  בחנו  החדש,  הדירוג  במסגרת  בארגון. 
את שיעור הבוגרים המשכילים בכל מדינה, בין 
64, להם השכלה על-תיכונית,  25 עד  הגילאים 
ארבע-שנתי  תואר  דו-שנתי,  תואר  למשל:  כמו 

או השכלה מקצועית כלשהי.
את ראש הדירוג כובשת קנדה, הרושמת הישג 

מדהים של 56.27% תושבים משכילים. אחריה, 
מפתיע  שבאופן  יפן,  ממוקמת  השני,  במקום 
שיעור  מבחינת  מישראל  רחוקה  כה  איננה 
בהשכלה  בה  שמחזיקים  הבוגרים  האזרחים 
זוכה  על-תיכונית עם 50.5%. ובמקום השלישי 
שני  מכל  אחד  בכמעט  משכיל  עם  ישראל, 

בוגרים בטווח הגילאים שהוגדר - 49.9%.
ארצות  דווקא  היא  בתוצאה  שמאכזבת  מי 
היוקרתיות  שהאוניברסיטאות  אף  שעל  הברית, 
שבה ממלאות באופן עקבי את צמרת המוסדות 
מדורגת  היא  בעולם,  היוקרתיים  האקדמיים 

בוגריה  מקרב   45.67% עם  השישי,  במקום  רק 
שנחשבים משכילים.

החינוך  שר  צייץ  התוצאה  דבר  פרסום  עם 
בנתונים,  והתגאה  החברתית  ברשת  בנט  נפתלי 
לא לפני שהדגיש כי הקרדיט אינו שלו, אלא של 
רגע.  חקירות  הקלטות,  "עזבו  במשרד.  קודמיו 
בעולם  השלישי  במקום  ישראל  חשוב:  יותר 
בשיעור השכלת תושביה!" כתב בנט, שהמשיך 
להתרגש בציוץ נוסף שם ציין את הערותיו. "1. 
הישג זה הוא נטו בזכות קודמיי, כפי שכתבתי, 
ואינו קשור אלי. 2. לא כל תואר מועיל לבעליו 

או למדינה. אנחנו למשל התחלנו השנה לעודד 
מקיימים  אנו   .3 משפטים.  ופחות  מדעים  יותר 
לצרכי  הגבוהה  ההשכלה  התאמת  על  חשיבה 

ישראל. כמו מול איכות".
שלא במפתיע, בחלק מהתקשורת הישראלית 
מכלי  אחד  למשל  כך  ההישג,  את  לגמד  ניסו 
על  לדווח  בחר  בישראל  הנחשבים  התקשורת 
הראשונה  העשירייה  הצגת  באמצעות  הדירוג 
באופן יורד, כך שנראה שכביכול ישראל נמצאת 
במקום  מדורגת  היא  בעוד  השביעי,  במקום 

השלישי...

מפתיע: ישראל שלישית בדירוג ההשכלה
לפי נתוני ה-OECD רק קנדה ויפן מחזיקות באחוז גבוה יותר של בוגרים משכילים, ואילו ארה"ב במקום השישי בלבד • 

בנט פרגן לשרי החינוך שקדמו לו ובתקשורת הישראלית יש מי שניסה לגמד את ההישג

TPS שברי המטוס. צילום: שי וקנין 

כדי  מיליונים  מאות  לדרוש  צפוי  הביטחון  משרד 
 • צה"ל  מוכנות  את  ולשפר  בצפון  מבנים  לחזק 
למרות זאת, לא צפוי עיכוב באישור תקציב המדינה 

וגם האופוזיציה מתקשה להתנגד 

הסלמה בצפון: 
תג מחיר תקציבי
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אושרה לקריאה שניה ושלישית הצעתו של ח"כ מלכיאלי לאפשר אכיפה נגד רכבים שיחסמו רכבים אחרים

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: אני גר עם משפחתי בדירה בקומה העליונה 
ביותר בבית דירות משותף, כשמעלינו רק גג הבניין 
ובעת הגשמים מתחילה נזילה בצורת טפטוף מהגג. 

באחריות מי התיקון?
תשובה: על נציגות הבית המשותף חלה החובה לתקן 
המשותף.  מהרכוש  חלק  שהנו  בגג  שמקורה  נזילה 
הפרטית  לדירה  נזק  כל  למנוע  האחריות  גם  עליה 

ממקור זה.



לרוכלות,  זמני  רישיון  מהעירייה  קיבלתי  שאלה: 
זמן  כמה  ולמשך  ברוכלות  לעסוק  לי  מותר  היכן 

בהתאם לרישיון זמני?
ברוכלות,  עיסוק  תחום  בעניין  החוק,  לפי  תשובה: 
מרשות  רוכל  שקיבל  זמני  היתר  או  שרישיון  הרי 
רישוי בתחום רשות מקומית, לא יהיה לו תוקף מחוץ 
לתחום אותה רשות מקומית. החוק קובע עוד שרשות 
תקבע  מקומית  רשות  של  לתחומה  מחוץ  רישוי 
ברישיון או בהיתר זמני לרוכלות, את תחומי השטח 
שבו יהיה הרוכל רשאי לנהל את עסקו. הזמן המרבי 

להיתר זמני הינו שנה.



שאלה: מתי נקבע שחשבון בנק מסוים הינו חשבון 
מוגבל לפי כללי בנק ישראל?

תשובה: במידה ובחשבון בנק מסוים יש העדר כיסוי 
לפני  התראה  להעביר  הבנק  על  שיקים,  ל-5  מספק 
או  שיקים   10 וחוללו  במידה  הבנק.  חשבון  הגבלת 
החשבון  על  הבנק  יכריז  חודשים   12 באותם  יותר 

כחשבון מוגבל.
 

kurislaw@ במייל  למדור  שאלות  לשלוח  ניתן 
gmail.com

חסמת את חניית השכן? הדו"ח בדרך

מיוחד בשיבא: כנס פתוח לציבור הרחב בנושא 
ניתוחים קיסריים

פישל רוזנפלד

אישרה  כבל,  איתן  ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
מיכאל  הכנסת  חבר  של  הצעתו  את  ושלישית  שנייה  לקריאה 
מלכיאלי לתקן את פקודת התעבורה ולאפשר למשטרה לבצע אכיפה 
ומקומות  משותפים  בתים  פרטיים,  בחניונים  גם  שחונים  רכבים  נגד 
יו"ר  לדברי  אחרים.  רכבים  וחוסמים  הציבור  את  אחרים המשמשים 
הוועד, חה"כ איתן כבל, כל נושא חסימת החניות זו אחת ההתנהגויות 

המקוממות ביותר שיש. 
התייחס  בוועדה  הדיון  במהלך 
חה"כ מלכיאלי להצעת החוק ואמר 
הרשויות,  את  לחייב  צריך  לא  כי 
להחליט  רשות  לכל  לאפשר  אלא 
לטפל  רוצה  היא  אם  בעצמה 
דנה  הוועדה  בעוד  כך,  בכך. בתוך 
בנושא, סיפר חה"כ יצחק וקנין כי 
בדיוק בערב הדיון החנה את רכבו 
בחניה של בית מלון וכשחזר לרכב 
לא יכול היה להיכנס לאליו כי רכב 
המזל  לדבריו,  בצמוד.  חנה  אחר 

היה שאפשר היה להיכנס למכונית מהצד השני. עם זאת, טען חה"כ 
עבד אל חכים חאג' יחיא במהלך הדיון כי זה שנחסם והמתין שעות 
הנכון  הפתרון  לדבריו,  דו"ח.  יקבל  שהחוסם  מזה  כלום  ירוויח  לא 

יהיה לאפשר גרירת הרכב החוסם.
היועצת המשפטית  סגנית  ראובני,  חוה  עו"ד  הסבירה  הדיון  במהלך 
של משרד התחבורה,  כי כבר כיום אסור לחסום כניסה למגרש חניה, 
והצעת החוק מרחיבה את האיסור גם על שטח פרטי, חניות של בניין 

משותף ועוד. "לאחר שתאושר הצעת החוק יוכל המשרד לתקן את צו 
התעבורה ולקבוע את הקנס בגין העבירה, כאשר כיום הקנס על רוב 

עבירות החניה עומד על 250 שקלים", הוסיפה ראובני.
מהמשטרה  לדרוש  בתחילה  שחשב  כבל,  איתן  חה"כ  הועדה,  יו"ר 
גילה התנגדות מצדם, לאחר שנציגיה טענו בדיוני  לאכוף את החוק 
הועדה כי אגף התנועה מתרכז באכיפת עבירות מסכנות חיים ולכן חשוב 
ולסייע למשטרה. אך  תוכלנה לאכוף את האיסור החדש  שהרשויות 
הצעה זו זכתה להתנגדותה של עו"ד מירה סלומון, היועצת המשפטית 
של מרכז השלטון המקומי, שאמרה 
כי השלטון המקומי מתנגד נחרצות 
על  אכיפה.  לבצע  רשויות  לחייב 
לחייב  שלא  הוועדה  החליטה  כן, 
את  לבצע  המקומיות  הרשויות  את 
רשות  לכל  לאפשר  אך  האכיפה, 
כאמור,  זאת.  לעשות  בכך  שתרצה 
שנייה  לקריאה  אושרה  ההצעה 
תיכנס  והיא  אחד  פה  ושלישית 
פרסומה  לאחר  יום   30 לתוקף 

ברשומות.
מזה  הועדה  ממשיכה  כך,  בתוך 
שלושה שבועות בסדרת דיונים בכל הנוגע לכשלי התחבורה הציבורית 
ברחבי הארץ, וביניהם גם סדרת הכתבות שפורסמו ב'קו עיתונות' על 
קו 422 המופעל על ידי חברת 'אפיקים' וסיפור תקיפתו של כתב 'קו 
לנוסעים.  נהג שהתנכל  תגובתו של  את  בזמן שפנה לבקש  עיתונות' 
ל'קו עיתונות' נודע כי בכוונתו של יו"ר הוועדה כבל להעביר רפורמת 
ענק שתכלול את העברת ניהול התחבורה הציבורית לרשויות תחבורה 

מטרופוליטניות.

הילה פלח

רפואי  כנס  שיבא  הרפואי  במרכז  יתקיים  הקרוב,  שני  ביום 
מידע  להעניק  נועד  הכנס  קיסריים.  ניתוחים  בנושא  מקצועי 
רחב לקראת ניתוח כזה: להסביר אודות התהליך, משך ההחלמה, למה 

דווקא ניתוח? מהו קיסרי ידידותי? יתרונות וחסרונות ועוד.  
ויולדות  לנשים  האגף  של  המקצועי  הסגל  בכירי  דברים  יישאו  בכנס 
במרכז הרפואי שיבא: פרופ' איל סיון – מנהל אגף נשים ויולדות, ד"ר 

ישראל הנדלר, ד"ר אליאס קסטל, המיילדת אן שוהם ומריה ברזאני – 

אחות אחראית יולדות א'.  

בסוף האירוע יוקדש זמן מיוחד לפאנל שאלות ותשובות אשר יאפשר 

למשתתפים לקבל תשובות מהמומחים ולהתייעץ עמם בנושא.

אחה"צ   17:00 בשעה   ,)19.2( באדר  ד'  שני,  יתקיים ביום  הכנס 

באודיטוריום בית סוראסקי במרכז הרפואי שיבא. הכנס פתוח לציבור 

הרחב ללא עלות, כיבוד קל במקום.

כחלון, מה עם "נטו אחריות"?
את  להקטין  צריך  להצטמצם.  הזמן  הגיע 
שנשמעים  משפטים  אלה  כלל  בדרך  ההוצאות. 
רק ערב משבר כלכלי, בדרך כלל אנשים מגיעים 
ברירה.  להם  אין  כאשר  רק  הנכונות  למסקנות 
על רקע תקציב 2019 המתגבש, אין ברירה אלא 
לומר את מה שאמור להיות מובן מאליו. אנשים 
חכמים לא פותרים בעיות, הם מונעים את יצירתן 
היום  נוקטת  היום  ישראל  ומדינה  מלכתחילה, 
במדיניות כלכלית ילדותית, אם לא רואים צרות 
ואמא  אבא  כאילו  להשתולל  אפשר  אז  בעיניים 
לא בבית. אין אחריו, אין חשיבה קדימה, מחכים 
כנראה למשבר כדי לעשות את הדברים הנכונים. 
לא נותנים אקמול לאדם בריא, בטח שלא נותנים 
כימותרפיה לאדם בריא, בדיוק על אותו משקל 
הממשלתי  התקציב  בהגדלת  צורך  שום  אין 
זאת,  ולמרות  בפריחה.  נמצאת  הכלכלה  כאשר 
תקציב 2019 שנמצא בהליכי אישור, עושה את 
אותו הדבר בדיוק – כימותרפיה לכלכלה בריאה 

מתרחב  בתקציב  מדובר  זאת.  צריכה  שאיננה 
וגרעוני, כאשר אין שום סיבה הגיונית לכך. 

דמיינו עסק, חנות פיצה, הוא אמור להיות רווחי, 
צורך  שום  לבעלים  אין  רווחי  אינו  אם  שהרי 
בקיומו. אך בהחלט יתכן מצב בו הבעלים נוטל 
הלוואה גדולה, כדי להגדיל את החנות או לרכוש 
אופנוע חדש לשליח. מדובר בהוצאה גדולה, אך 
התכלית שלה היא לייצר הכנסה בהמשך. חנות 
חדש  ואופנוע  קונים,  יותר  תמשוך  גדולה  יותר 
עסק  זאת,  לעומת  המשלוחים.  זמן  את  יקצר 
שכל הזמן מצריך הלוואות, ואז נטילת הלוואות 
חדשות כדי לכסות את הקודמות, זה עסק מפסיד. 

עסק מפסיד אין הצדקה לקיומו. 
בנטילת  היגיון  שום  אין  גם  הלאומית  ברמה 
הלוואות  לכסות  במטרה  אינסופית  הלוואות 
חדשים  חובות  ביצירת  שלא  ובטח  קודמות, 
שתיכנס  לה  נכון  מדינה  לקיימים.  שיתווספו 
לגירעון רק כאשר יש לה הוצאות לא מתוכננות, 

נמצאת  הכלכלה  כאשר  או  למשל,  מלחמה 
בשפל. במקרה זה, המדינה יכולה "לתמרץ" את 
לאומיים,  פרויקטים  יצירת  באמצעות  הכלכלה 
עם  יחד  כלכלית.  פעילות  ויקדמו  יתניעו  שהם 
זאת, כל גירעון כזה אמור להיות מכוסה כאשר 
הכלכלה תגיע לגאות, ואז תהיה למדינה הכנסה 
כדי לממן את הגירעון שנוצר בזמנים החלשים. 
בדיוק כמו עסק, אשר בזמן שגשוג מממן וסוגר 
את ההלוואות שנטל בזמנים החלשים. אין דבר 
מישהו  ואם  פירעון,  תכנית  בלא  הלוואה  כזה 

הדרדר לכך זה מתכון לפשיטת רגל. 
תקציב 2019 הוא תקציב לא הגיוני, זהו תקציב 
נמצאת  הישראלית  שהכלכלה  למרות  גירעוני 
זמן  זה  מלאה,  בתעסוקה  נמצא  המשק  בגאות. 
בו המדינה צריכה לא להגדיל את פעילותה, אלא 
לסגור את הפעילות שקיימה תוך הסתמכות על 
ההכנסות מהכלכלה הגואה. הלוואות הרי צריך 
יותר להחזר הלוואות  זמן מתאים  ומה  להחזיר, 

מאשר תקופה של שגשוג? 
אבל במדינת ישראל לא ההיגיון הוא השולט, אם 
יש כסף אז אפשר לבזבז. גם אם אין כסף, אפשר 
הדורות  חשבון  ועל  המינוס  חשבון  על  לבזבז, 
הבאים. נטו כחלון, נטו גירעון. אבל כל גירעון 
השיברון.  מתפתח  ואז  פירעון,  לידי  בא  שסופו 
אפשר  שאי  לראות  כדי  גאון,  להיות  צריך  לא 
להתנהל ללא היגיון. אבל כאן לא שולט ההיגיון, 

השולט הוא כחלון. 
אם יש תכנית כלכלית לאומית שאנו צריכים כעת 
זה "נטו אחריות", לצמצם את הוצאות הממשלה 
נמנע  אנחנו  וכך  הגאות,  בעת  כעת  דווקא 
לפתור  צריך  לא  לפתחנו.  להגיע  הבא  מהשפל 
צריך  מלכתחילה.  אותן  למנוע  צריך  בעיות, 
מבקרת  ועין  בבית,  ואמא  אבא  כאילו  להתנהג 
ואוזן שומעת. ליצור כעת את הגאות של השנים 
שנצטרך  למקרה  משאבים  ולשמור  הבאות, 
להתמודד עם בעיות. זה המילים "נטו אחריות". 

דוד רוזנטל
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חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

טעים, מקורי ומפתיעקצרצרים
הערגליות  את  משיקה  אסם 
הקרמוגית  ואת  פטל 
אגוזים.  קרם  במילוי  שוקו 
ערגליות  אותן  הן  הערגליות 
הייחודי,  במרקם  מוכרות 
בטעם  ממולאות  כשהן 
פטל.  של  ומפתיע  מרענן 
הערגליות  שסדרת  לאחר 
רשמה הצלחה ניכרת בשוק 

הישראלי, החליטה אסם להשיק את המוצר החדש 
של  נוסף  טעם  לה  ויוסיף  הסדרה  את  שירענן 
הערגליות  ופופולרי.   אהוב  לטעם  הנחשב  פטל 
עשיר,  פירותי  בטעם  ורכות  נימוחות  עוגיות  פטל, 
שערכה  במחקר  אותן.  שיטעם  אחד  כל  שיפתיעו 
הטעם  במבחני  גם  כמו  המוצר,  עבור  אסם 
המוצר  זכה  הייצור,  לפס  העברתו  לפני  שנערכו 
דפנה  לדברי  גבוה.  ולדירוג  חיוביות  לביקורות 
באסם-נסטלה,  המאפה  שיווק  מנהלת  ברנר, 
"לאחר ההשקה המוצלחת של מהדורת ערגליות 
מגוון  ביצירת  נוסף  צעד  לוקחים  אנחנו  מייפל, 
טעמים וחדשנות בקטגוריית המאפה. זיהינו צורך 
בטוחים  ואנו  טעמים  בגיוון  ערגליות  צרכני  של 
ושוקו  תות  לערגליות  שמצטרף  החדש  שהטעם 
ירגש צרכנים ותיקים ובנוסף יביא צרכנים חדשים 
במילוי  שוקו  הקרמוגית  גם  ולהתנסות".  לטעום 
קרם אגוזים, היא אותה קרמוגית מוכרת במרקם 
הייחודי, כשהיא ממולאת בטעם עשיר של אגוזים. 
לאחר שהקרמוגית במילוי שוקולד זכתה לשיעורי 
אסם  החליטה  הישראלי,  בשוק  ניכרים  הצלחה 
הסדרה  את  שירענן  החדש  המוצר  את  להשיק 
לאהוב  הנחשב  אגוזים  של  נוסף  טעם  לה  ויוסיף 

במיוחד בקרב הצרכנים. 

משכורת של חודש במתנה 
נוספות  אימהות  שתי 
לזוכות  הצטרפו 
"חופשת  במבצע 
האגיס",  של  לידה 
גם הן ייהנו מהארכת 
הלידה  חופשת 
ידי  על  נוסף  בחודש 
הענקת 7,000 ₪ שווי 
חודשית  משכורת 

ממוצעת. אחת מזוכות המבצע, מ. ממודיעין עילית, 
הלידה   חופשת  סיום  לפני  שעמדה  לשישה  אמא 
להסתיים  עמדה  שלי  "החופשה  מספרת:  שלה 
יכולה להמשיך  אני  בקרוב, אך בעקבות ההגרלה 
אמא  אני  מעולה.  זה  פסח  לפני  ובמיוחד  אותה, 
הזכייה  ובעקבות  הרע,  עין  בלי  גדולה,  למשפחה 
עבודות  את  ולהתחיל  לשגרה  לחזור  יכולה  אני 
מבית  ש.  גם  מחודשים".  בכוחות  פסח  לקראת 
לחזור  אמורה  שהייתה  ילדים,  לשני  אמא  שמש, 
היום לעבודה, משתפת אותנו בהרגשתה בעקבות 
והרגשתי  תובענית  ממש  שלי  "העבודה   הזכייה:  
שיהיה לי ממש קשה לחזור. בלילה שלפני הזכייה 
אותי,  הטריד  ממש  וזה  המון,  זה  על  חשבתי  עוד 
כי רציתי להישאר עם התינוק עוד קצת בבית. אז 
בזמן...".   בדיוק  הגיע  הזכייה  בשבילו  וגם  בשבילי 
החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. במיוחד עבורך 
 Huggies little פיתח האגיס את סדרת חיתולי 
Gentle Protection בעלת  babies עם שכבת 
כריות רכות וייחודיות לספיגה אופטימלית ולהגנה 
המותאם  חיתול  ועם  תינוקך  עור  על  מקסימלית 
לחבל  פתח  הכולל  הראשונים  לשבועיים  במיוחד 
ללכידת  בגב  אחורי  וכיס  רטיבות  סמן  הטבור, 

יציאות רכות.

הרכב ה-5,000 
שנים  שבע 
שהוקמה  לאחר 
 , ' ס י ל ג י ב '
הליסינג  חברת 
המובילה במגזר 
מכרה  החרדי, 

מלבד  במספר.  ה-5,000  המכונית  את  החברה 
הכריזה  ה-5,000,  הרוכש  זכה  להם  השדרוגים 
ושדרוגים  מבצעים  מחירים,  חגיגת  על  'ביגליס' 
על כל מגוון המכוניות ודגמי 2018 כדי שגם אתם 
רכב  ברכישת  הגדולה.  להצלחה  להצטרף  תוכלו 
100% מימון בתשלום חודשי  בביגליס תיהנו מעד 
קבוע ובהתאמה אישית עם טרייד-אין אטרקטיבי, 
בביגליס  ועוד.  כפולה  אחריות  באבזור,  הטבות 
תוכלו למצוא כל דגם שתרצו, פרטי או מסחרי, קטן 
או משפחתי, היברידי או בעל מנוע רגיל, והמומחים 
המושלם  הרכב  את  עבורכם  יתאימו  ביגליס  של 
מכל הבחינות – נוחות, אבזור, צריכת דלק וחיסכון 
ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם צריכים.  וכמובן 
היום  עוד  פנו  עבורכם  אטרקטיביים  מימון  לתנאי 
סוכנות   – ביגליס  של  התצוגה  מאולמות  לאחד 
ברק  בבני   106 כהנמן  ברחוב   – אלבר  משנה 
1-700- בטלפון  או  ירושלים   39 ירמיהו  וברחוב 

.550-650

מזמינים אתכם לשופינג 
'טיטולים  החיתולים  מותג 
פרימיום' יוצא במבצע שאסור 
לפספס: "טיטולים שיק". בכל 
שובר  זוכים   50 יקבלו  שבוע 
לרכישה   ₪  300 בסך  מתנה 
ברשת 'קידישיק', רשת חנויות 
המובילה  הילדים  אופנת 
אז  החרדי.  במגזר  והגדולה 
רוכשים   - משתתפים?  איך 

מתקשרים   - פרימיום  טיטולים  של  אריזות   5
הקודים  את  מזינים   -  03-3738080 לטלמסר 
ובמהירות  נכון  עונים   - האריזות  בתוך  הנמצאים 

ויכולים לזכות! המבצע  2 השאלות הנשאלות  על 
באדר  כ׳   - בשבט  כ״ג  התאריכים  בין  מתקיים 
טיטולים  את  לרכוש  ניתן   )8.2-7.3.18( תשע"ח  

פרימיום בכל רשתות השיווק.

עשרות נשים בערב ייחודי של קפלן
ז  כ ר מ ה
י  א ו פ ר ה
 , ' ן ל פ ק '
מבתי  אחד 
של  החולים 
 , ' ת י ל ל כ '

את  להעמיק  במטרה  תקדים  חסר  מיזם  עם  יצא 
שני  החרדית.  לקהילה  החולים  בית  בין  הקשר 
ובמודיעין  באשדוד  שנערכו  הייחודים  הערבים 
הציע  חרדיות,  נשים  עשרות  של  בנוכחותן  עילית 
אישי  יחס  טוב:  הכי  לעשות  יודע  שקפלן  מה  את 
הסבו  הערב  במהלך  מהמשתתפות.  אחת  לכל 
הנשים סביב שולחנות שם האזינו להרצאת תוכן 
מעמיקה ומקיפה מרופאת נשים בכירה ששוחחה 
הנשים  את  שמלווים  החשובים  הנושאים  על  עמן 
פאנל  במקום  נערך  ההרצאה,  לאחר  החרדיות. 
שאלות  להציג  יכלו  בו  המשתתפות,  עם  פתוח 
הבכירה.  מהרופאה  מקצועי  מענה  ולקבל  שונות 
שאלותיה,  על  ומענה  אישי  יחס  קיבלה  אחת  כל 
הנוכחות  מצד  גוברת  להתעניינות  שהביא  מה 
שקיבלו את מלוא הידע הרלוונטי. הנשים החרדיות 
קיבלו במהלך הערב כלים שונים וידע מקיף אודות 
רופאת  מפי  סקירות  שמעו  השונים,  התהליכים 
התכבדו  החרדי,  המגזר  נשות  ומנהלת  הנשים 
ואף  התוצרת  ממיטב  עשירה  חלבית  בארוחה 

הובאה בפניהן תכנית הומור מרתקת. 

הכשרה מקצועית
תוכניות ההכשרה 
מרכז  שמציע 
תעסוקתי'  'הכוון 
ברק  בבני 
החורף  בחודשי 
ביעדים  עומדות 
לפני  שהוגדרו 
חודשים.  מספר 

הפעילות  ומתאמי  ההכשרה  רכזי  הבהירו  כך 
במרכז 'הכוון', במהלך ישיבת סיכום ביניים שקיים 
פי  על  שכטר.  דוד  הרב  המרכז,  מנהל  בלשכתו 
האחרונים  החודשים  במהלך  שהוצגו,  הנתונים 
תחומים  במכלול  קורסים   11 במרכז  התקיימו 
שנמסרו  ואקסל  מחשב  יישומי  אנגלית,  ובהם 
בימים  בנוסף,  ולנשים.  לגברים  נפרדים  בקורסים 
תחומים,  בחמישה  מקצועיות  הכשרות  החלו  אלו 
בנייה  פיקוח  מיגון,   ,CNC  – לגברים  בהם ארבעה 
וניהול רשתות וקורס סייבר לנשים.  לצד זאת הפנו 
מתעניינים  עשרות  ב'הכוון'  האחרונים  בחודשים 
סוכני  מקצועיים,  נהגים  דוגמת  ייעודיים  לקורסים 
וייצוא,  ייבוא  ומולטימדיה,  צילום  עיצוב,  נסיעות, 
מקצועות המים ועוד. בקרוב יחלו במרכז הכוון עוד 
מיגון   – לגברים  מקצועית  להכשרה  קורסים  שני 
באנגלית,  בסיס  קורסי  חמש  לצד  סלולר,  וטכנאי 
בנפרד.  ולנשים  לגברים   – ומחשבים  אקסל 
הבסיס  והכשרות  מקצועית  להכשרה  הקורסים 
מתקיימים במרכז 'הכוון' בבני ברק עם מגוון מלגות 
בהתאם  מלא,  מימון  ואפילו  במימון  סיוע  קיום, 
שחפץ  מי  לכל  מאפשרים  והם  המבוקש,  לקורס 
בכך ליהנות מהכשרה מקצועית מקיפה ובתנאים 
ומכניסה  מכובדת  לפרנסה  ולזכות  אטרקטיביים 
'הכוון' רישום  בעתיד. בתוך כך, בימים אלו מקיים 
הכנסות  להגדלת  כלים  להענקת  נרחבת  לסדנא 
המומחים  עם  בשיתוף  שתועבר  המשפחה, 
הסדנא  'מסילה'.  בארגון  המשפחה  לכלכלת 
בבני  'הכוון'  במרכז  הקרובים  בחודשים  תיערך 
שיתעניינו  העיר  תושבי  לכלל  תשלום  ללא  ברק 
ולדורשי  למעסיקים  מסייעים  בהכוון  בנוסף,  בכך. 
של  והשמה  באיתור  השנה,  ימות  בכל  העבודה 
בכתיבת  מסייעים  ובמקביל  פוטנציאלים  עובדים 
שאף  כדי   – עבודה  בראיונות  ואימון  חיים  קורות 
משפחה בבני ברק לא תשאר ללא פרנסה חלילה.

חופשת פסח מהודרת בטבריה
תתחברו  לצליל,  תתמכרו 
לאווירה, ותיהנו מחג מלכותי 
זו  הכרתם.  שלא  ברמה 
פסח  של  החדשה  הבשורה 
שתזכרו  הפסח  תשע"ח, 
לתהות  הפסקתם  בו  ככזה 
היכן להתארח. על רקע נופה 
והרי  הכינרת  של  הקסום 

הגליל, ממתינה לכם חופשת פסח באירוח מלונאי 
"כינורות",  מלון  ביותר.  הגבוהה  ברמה  מושקע 
חופשת  ומציע  שעריו  את  אלו  בימים  פותח  אשר 
פסח המשלבת נופש ברמה הגבוהה ביותר במלון 
העדה  בד"צ  בהשגחת  למהדרין  כשר  מפואר 
החרדית, חדרי אירוח מפוארים לצד סוויטות וחדרי 
עשיר  מאירוח  לבד  במיוחד.  משודרגים  בוטיק 
ויוקרתי, ארוחות חג ומנות גורמה בניצוחו של השף 
מאיר איפרגן, "כינורות" מציע לאורחיו שורת חוויות 
חג, כמו שיעורי תורה והרצאות מרתקות של הרב 
מאיר שוורץ, תפילות חגיגיות ושמחת חג עם קובי 
אייזנבך,  יוסל'ה  ר'  עם  לילדים  תכניות  גרינבוים, 
ומופעים מושקעים של אומנים מיוחדים כמו איש 
הטלפתיה גיל חיימוביץ' ואומן ההומור הרב שמעון 
פרץ. הכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית 
חופשת  של  המיוחדת  השלמות  את  מכתירה 
הפסח בכינורות גם על התפריטים היוקרתיים של 
המלך.  כיד  שיוגשו  השף  ומטעמי  גורמה  ארוחות 
עשרות משפחות כבר הבטיחו עד כה את מקומן 
המלון  ב"כינורות".  הפסח  בחג  המלכותי  בנופש 
תאוצה  צובר  הנוכחי,  בחורף  נפתח  אשר  עצמו 

רבה כבשורת התיירות בגליל המשמעותית ביותר 
בשנים האחרונות ואופציה מבוקשת במיוחד בקרב 
תנאים  ומציע  בכשרות,  המהדר  הנופשים  קהל 
מושלמים, חדרים מפוארים עם נוף חלומי, בריכה, 
בהנהלת  ייחודית.  ומשחקייה  כושר,  חדר  ספא, 
ובא  הקרב  לחג  שיא  ביקוש  על  מדווחים  המלון 
ומעדכנים כי נותרו חדרים אחרונים לחופשת פסח 

בהרמוניה מושלמת. לפרטים: 04-950-9000.

דריכות לקראת ההגרלה הראשונה 
לקראת  רבה  דריכות 
השבועית,  ההגרלה 
ראשונה מבין עשר, במבצע 
"הזכייה  תנובה  של  השנה 
ההגרלה  הבית".  של 
חשבון,  רואה  בפיקוח 
ראשון  ביום  תתקיים 
תשע"ח  באדר  ג  הקרוב, 
ובה תוגרל חבילת מוצרים 
להלבשת  יוקרתיים 

השבועיות  ובהגרלות  הראשונה  בהגרלה  הבית. 
ישתתפו  בשבוע,   ראשון  יום  בכל  שתערכנה 
או  המבצע  של  הדואר  לתיבת  שתגענה  מעטפות 
יום רביעי בשבוע,  הייעודיות עד  לתיבות ההגרלה 
לאחר  שתגענה  מעטפות  בבוקר.   09:00 בשעה 
מועד זה, ישותפו בהגרלה השבועית הבאה. כזכור, 
תנובה הכריזה על מבצע השנה  "הזכייה של הבית" 
דירה. במסגרת  לרכישת  מיליון שקלים  זכייה של 
המבצע תתקיים בכל יום ראשון החל מיום ראשון 
10 שבועות,  )18 בפברואר( במשך  הקרוב, ג אדר 
הגרלה שבועית בה יזכה משתתף אחד  בחבילת 
מוצרים יוקרתית, או ריהוט של אחד מחדרי הבית. 
ההגרלה לזכייה הגדולה תתקיים ביום שני, ז בסיון 
1,000,000 שקל לרכישת דירה.  יקבל  והזוכה בה 
אריזות    10 באיסוף  מותנית  במבצע  ההשתתפות 
תנובה  של  החלב  ותחליפי  החלב  מוצרי  ממגוון 
אישיים  פרטים  לציין  למעטפה,  להכניס  יש  אותם 
לשלשל  או  המבצע,  למוקד  רגיל  בדואר  ולשלוח 
מכירה  נקודות  ב-66  המוצבת  המבצע  בתיבת 
ניתן  הארץ.  ברחבי  החרדיים  בריכוזים  נבחרות 
לקבל פרטים על הכתובות ועל תנאי ההשתתפות 

בטלמסר שמספרו 03-3739999.

חדש: 'צפורי בכנרת' בטבריה
המושלם,  השירות 
והטעמים  הפינוקים 
"צפורי  מלון  של 
חיים,  בחפץ  בכפר" 
לשם  מזמן  הפכו 
התיירות  בענף  דבר 

"צפורי"  של  הבשורה  מגיעה  אלו  בימים  החרדי. 
מביא  צפורי  אלי  החרדי  היזם  ובגדול!  לצפון  גם 
המלונאות  לעולם  והחוויה  החדשנות  את  כעת 
על  החדשה  העיר   – לטבריה  גם  החרדי  והנופש 
מלון  נפתח  אלו  בימים  החרדית.  התיירות  מפת 
והתחדשות,  נרחב  שדרוג  העובר  בכנרת',  'צפורי 
פנינת  להיות  והופך  אדירה  כספית  בהשקעה 
ובשפע  בטעם  טבריה,  בלב  המהודרת  הנופש 
במלון  החרדית.  העדה  בד"ץ  ובכשרות  צפורי  של 
לאהוב  שלמדתם  מה  מכל  תיהנו  בכנרת'  'צפורי 
ארוחות  יותר.  ואף  חיים  בחפץ  בכפר'  ב'צפורי 
ידידותי  גורמה משובחות ובשפע רב, שירות אישי 
של  הייחודיים  הצרכים  על  דגש  השם  וקשוב, 
והפתעות  פינוקים  שלל  לצד  החרדי,  הנופש 
ייחודיות – במיוחד לאורחי המלון, כמותן טרם נראו 
הכולל  חדשני  וכושר  ספא  מרכז  גם  במלון  ועוד. 
גם בריכה הצופה אל נופה של הכנרת והרי הגולן 
בכנרת'  'צפורי  מלון  ורוגע.  שלווה  שקט,  ומבטיח 
נמצא במיקום קסום ומושלם מול הכנרת ובסמוך 
ברמה  איכות  לכם  ומציע  בעיר  החרדית  לקריה 
גבוהה לחופשה מפנקת ברמה שלא הכרתם. מלון 
מפנקות  וסוויטות  חדרים  'מציע  בכנרת  'ציפורי 
שונים.  בגדלים  אולמות  מגוון  לצד  ומרווחות 

להזמנות 08-8593888

בנתיב החסד לא מפסיקים לחייך
'נתיב  צרכניית 
לקראת  החסד' 
יוצאת  הפורים  חג 

לכם  שיתאימו  מוצרים  על  מצחיקים  במצעים 
החסד'  'נתיב  צרכניית  מנות.  למשלוחי  במיוחד 
לקוחות  וחוג  מוניטין  מועט  זמן  בתוך  צברה  אשר 
נרחב, שמה לה מטרה להביא את מחירי הרשתות 
הגדולות לתוככי השכונות ולהקים בתוך השכונות 
ובמבחר  באיכות  צרכניות  לבית,  קרוב  החרדיות, 
שטרם נראו. ועכשיו יוצאת עם רמת מחירים נמוכה 
במיוחד ומבצעים שיגרמו לכם לחייך ולא להפסיק 

לקנות.

למשתה ושמחה ולמשלוח מנות 
והמוכר  האהוב  המותג 
לקראת  מגיש  'מעולה' 
מגוון  של  רחב  סל  פורים 
מצוות  לקיום  איכות  מוצרי 
ושמחה  משתה  של  היום 

ומשלוח מנות איש לרעהו. על מדפי החנויות ניתן 
למצוא מבחר רחב של מוצרים הנושאים את סמל 
קטגוריות  במגוון   ,V-ה עם  מעולה  של  האיכות 
החל ממוצרי אפיה גולמיים ועוגיות, דרך ממתקים 
ומוצרי שימורים ועד למוצרי חד פעמי, אשר המכנה 
בסטנדרטים  מיוצרים  שהן  הוא  לכולם  המשותף 
מהארץ  בקטגוריה  המפעלים  במיטב  איכותיים 
ומחו"ל. הצד השווה שבכל מוצרי 'מעולה' הוא תג 
בד"ץ  עצמם:  על  נושאים  שהם  הגבוה  הכשרות 
העדה החרדית ירושלים. את מגוון מוצרי 'מעולה' 
הנבחרות  ובחנויות  השיווק  ברשתות  להשיג  ניתן 

ברחבי הארץ.

סדרת חלב מועשר 
מחלבת טרה שחרטה 
מובילות  דגלה  על 
הבריאות,  בתחומי 
עם  והכשרות  הטעם 
חומרים  ללא  מוצרים 
ומגוון  משמרים 
ייחודיים,  פיתוחים 
חלב  סדרת  משיקה 

הצרכנים  להעדפת  מענה  לתת  במטרה  חדשנית 
בביתם:  ומאוזן  בריא  חיים  אורח  על  לשמירה 
סיבים    ,BIO מועשר  חלב  בישראל:  לראשונה 
בקטגוריה,  סידן  הרבה  והכי   D ויטמין  תזונתיים, 
החרדית.  העדה  בד"צ  של  מהודרת  בכשרות 
סידן  בחלבון,  מועשר  חלב  גם  החדשנית  בסדרה 
D וחלב דל לקטוז מועשר בסידן ובוויטמין  וויטמין 
של  לבנייה  הן  הדרוש  חיוני  מינרל  הוא  סידן   .  D
העצמות בגיל הילדות והן לשמירה על חוזק העצם 
ויטמין  הוא   D ויטמין  החיים.  בהמשך  ובריאותה 
החיוני לשמירה על קליטת הסידן בגוף ובעצם, כמו 
שיווק  סמנכ"ל  קניאס,  ניר  השריר.  תפקוד  על  גם 
קיים  כי  עולה  שערכנו  "ממחקרים  טרה:  מחלבת 
ביקוש בקרב הצרכנים השומרים על תזונה נכונה 
מועשר  לחלב  בריא,  חיים  אורח  על  ומקפידים 
פונקציונליות  תועלות  עם  תזונתיים  ברכיבים 
משמעותיות. סדרת החלב החדשה שלנו מובילה 
המתחרים,  מול   D וויטמין  סידן  ברכיבי  בקטגוריה 
ונותנת מענה לקהל יעד מגוון עם צרכים מגוונים, 
כאשר כל אחד יכול להתאים לעצמו את סוג החלב 
בריאה  מאוזנת,  תזונה  לביתו  ולהכניס  המבוקש 

וטובה יותר ובכשרות מהודרת ביותר".

בניחוח מרכך כביסה
בניקיון  מעוניינים 
ומהיר  קליל 
בבית  שיותיר 
רענן  ניחוח 
תכירו  במיוחד? 

את סנו ריצפז פרש – מטליות לחות לניקוי הרצפה 
בניחוח עצמתי של מרכך כביסה! המטליות הלחות 
של סנו ריצפז פרש הן חד-פעמיות ונוחות במיוחד 
בקלות  ומבשמות  מנקות  מבריקות,  הן  לשימוש. 
כל  מים.  של  גדולות  בכמויות  או  בדלי  צורך  ללא 
לחות  מטליות   10 מכילה  פרש  ריצפז  סנו  אריזת 
גדולות  המטליות  מרענן.  כביסה  מרכך  בניחוח 
במיוחד, בגודל 70 ס"מ * 40 ס"מ. הן בעלות פתח 
ניחוח  אחריהן  ומשאירות  מבריקות  למגב,  מיוחד 
 12 המכיל  בקרטון  להשגה  ניתן  ורענן.  עצמתי 

יחידות אריזה.

מגוון אריזות השי של עלית מחופשות 
המשפחה  ולכל  לילדים  החג  ברוח 
במארזים מקסימים ובכשרות מהדרין. 
תועבר  פורים  מארז  של  מכירה  בכל 
בסיכוי- "ילדים  לעמותת  תרומה 

המועצה לילד החוסה"
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עוגיות  סגמנט  את  שכבשה  לאחר 
ישראל"  "מרבה  השוקוצ'יפס 
בוקר  דגני  סדרת  ומוציאה  מתרחבת 
בטעם  בוקר  דגני   minis חדשה: 
ושוקולד. כשרות: בהשגחת הרב  וניל 

רלב"ג ארה"ב )א.ח.נ(

למותג  שנה   70 חגיגות  לכבוד 
העולה"  "השחר  הקהל,  ולבקשת 
ויוצא  מחזיר את ממרח נוגט האגוזים 
ממרח  נוספים:  ממרחים  שני  עם 
וממרח חצי חצי באריזה חדשה  חלב 

ומעוצבת. מחיר:  11.90-13.90₪ 

 -  POOF שסטוביץ:  מחברת  חדש 
בטעמים  מימד  תלת  חטיפי  מותג 
לצרכן  מחיר  אוויר.  מלאות   – וצורות 
בד"צ  כשרות:   ₪  3.0  –  3.9 מוערך 

העדה החרדית

פתיתי  משיק  תנובה,  מבית  עמק, 
עמק מיוחדים לבישול ואפיה, באריזת 
נוחות חדשה, הניתנת לסגירה חוזרת: 
גבינה צהובה מתובלת לפיצה  פתיתי 
שומן  מופחתת  צהובה  גבינה  ופתיתי 

עם 15% שומן 

באיטליה,  אחד  מספר  הפסטה  מותג 
 500 לזנייה.  עלי  מציע  "ברילה",  
  ₪  15.90-21.70 מחירים:  טווח  גרם, 
לוינגר  הרב  מנצסטר,  בד"ץ  כשרות: 

בזל שויץ, באישור הרה"ר

גדולים  מעמותת  מנות  משלוחי  קונים 
סרטן.  חולי  לילדים  ותורמים  מהחיים 
גדולים  עמותת  באתר  לרכישה: 
http://www.gdolim. מהחיים 

org.il/shop/ או בטלפון:  6144*

איך תעניקי לנסיכה שלך טיפות 
של ברק גם בבוקר?

ואת  במיוחד  לחוצים  שלך  הבקרים  גם 
הילדה  את  להוציא  זאת  בכל  מעוניינת 
על  חיוך  עם  ורעננה  מטופחת  מהבית 
התינוקות  מוצרי  מותג  ג'ונסונס®,  הפנים? 
את  שיוציאו  טיפים  לך  מגיש  המוביל, 
בבקרים  גם  נסיכה,  כמו  מהבית  שלך  הבת 

עמוסים יותר:
הילדה  של  והשיער  במיוחד  ממהרת   •
הקל  הפתרון  הוא  קוקו  להתמרד?  מחליט 
גדול  פפיון  לו  תוסיפי  אם  ביותר.  והפרקטי 
או כל קישוט שיער אחר, המראה ישתדרג 

פלאים וגם הילדה תהיה מאושרת.
קשרים,  מתיר  מרכך  בתרסיס  השתמשי   •
בצורה  הילדה  את  לסרק  לך  יסייע  הוא 
נוחה ומהירה ללא כאבים. תרסיס המרכך 
מסדרת 'טיפות של ברק' מעניק לשיער של 

הנסיכה שלך גם מראה מבריק וחי.
בוקר  בכל  מקדישה  שאת  הדקות  כמה   •
להפוך  יכולות  שלך  הבת  של  לסירוק 
לרגעי איכות קטנים אך משמעותיים. ילדה 
הבוקר  על  אישית  לב  לתשומת  שזכתה 

תצא לגן רגועה ושמחה יותר.
עומדת  כשהיא  לילדה  להחמיא  זכרי   •
בסבלנות בלי להתנגד כשאת מסדרת לה 
את השיער. זה ימריץ אותה לעשות זאת גם 
יום  למשך  לעיניים  אור  לה  ויכניס  למחרת 

הלימודים.
• אם יש לך פנאי באחד הימים, תני לילדה 
היא  שלה.  היומית  התסרוקת  את  לבחור 
תשמח לגוון בצמה או בקוקו שונה מהרגיל 

ולנסות דברים חדשים ומפתיעים.
של  'טיפות  סדרת  את  מציגים  ג'ונסונס® 
לילדות,  ייעודית  טיפוח  סדרת   – ברק' 
לשיער רך ומבריק לאורך כל היום. בסדרת 
ותרסיס  מרכך  שמפו,  ברק'  של  'טיפות 
מהמוצרים  אחד  כל  קשרים-  מתיר  מרכך 
של  וטיפה  משי  פרוטאין  של  נגיעות  מכיל 
הברק  להחזרת  המסייעות  ארגן,  שמן 
הראשון.  מהשימוש  כבר  לשיער  הטבעי 
יחד  ברק',  של  'טיפות  של  הקסום  הניחוח 
הרך  והשיער  הבריא  המראה  הברק,  עם 
והקל לסירוק, מאפשרים לך ולנסיכה שלך 
שעה של הנאה, ניחוח נעים ומראה מטופח, 

מבריק ומלא חיים לאורך כל היום.

בתאריך: ג׳ באדר תשע״ח )18.2.2018(

הגרלה מס׳ 1 
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ויסקי רויאל סאלוט
(שיבאס 21 שנה, 750 מ“ל)

ויסקי לבל 5

וודקה רוברטו קוואלי
(1 ליטר)

ליקר בנדקטין
(700 מ“ל)

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

יין ירדן קברנה 2014
(מוגבל ל-2 יחידות)

יין לבן ברטנורא

& 89

&349

&139

&109&99

&125

&149

& 99

2 ב-

קונים 2 יינות 750 מ“ל מיקבי יפו/גוש עציון
מקבלים בקבוק 375 מ“ל במתנה! 

ועוד מגוון רחב בחנות...

יקב רמת נגב 3+1 מתנה
(סדרת קדש ברנע)

עד גמר המלאי, מוגבל למימוש 1 בקניה

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

2ב-350&

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים

בקבוק מיוחד
2 ליטר

שיבאס 18 שנה
(מוגבל ל-2 יחידות)
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilתתחדשו...

השיער  טיפוח  סדרת 
שמפו   ,SYOSS של  החדשה 
סיב  שורשי  חיזוק  ומרכך 
במיוחד  מיועדת  השערה, 
דליל  חלש,  שיער  לחיזוק 
ועד  מהשורש  ושברירי 
ברשתות  להשיג  הקצוות. 

הפארם והשיווק

החדש  הדור  בלייף:  חדש 
סאנדיי  של  הכביסה  ג'ל  של 
עם   ACTIVE POWER WASH
ואקטיבית  חדשה  פורמולה 
אנזימים  תערובת  המכילה 
כתמים  להסרת  פעילים 
מהירה. מחיר 3 ליטר: 24.90 ₪

על  הנחה  אחוזי   50 עד 
 TAKE-ב פריטים  מאות 
בוטיק,  -מותג   A NAP
המתמחה  ואיכותי  ייחודי 
http://  .בטקסטיל לבית

 /t a k e a n a p . c o . i l
משלוח מהיום למחר

בטיפוח  המובילה  קוסט  הלואו  רשת 
ואיפור, ביוטיקייר מציעה בקטגוריית תחום 
שיער  מייבש    - מקצועיים:  שיער  מוצרי 
מקצועי לייבוש וסידור השיער במחיר הכי 
זול בישראל- 79.90 ₪ ומברשת חשמלית 

להחלקת השיער במחיר 59.90 ₪ 

זול  רשת  קוסט,  הלואו  מותג 
בסניפיהם  מציעים  סטוק 
בקולקציית  מרשימות  מסגרות 
לתמונות  החדשות  המסגרות 

משפחה ובכלל

האישית  ההלבשה  מותג 
בהלבשה  המתמחה   DORINA
מגוון  מציעה  ואופנתית  איכותית 
טווח  אישית.  והלבשה  סטים 

מחירים: 59.90 – 289.90 ₪

מציג:   Novel Collection המותג 
בריחות  ודיפיוזרים  ריח  מפיצי 
וריחנית.  קסומה  לאווירה  שונים 
מחיר: החל מ-70 ₪ להשיג: במגוון 

רשתות ובחנויות כלי בית ונוי

המיוחדת  הפורמולה 
של  בלעדי  בפיתוח 
חברת 'סיאל קוסמטיקס' 
בעל  חם,  זהוב  סרום   -
המסייע  זהב,  שבבי 
בעיכוב תהליכי הזדקנות 
הופעת  את  דוחה  העור, 
והקמטוטים  הקמטים 
של  הבהרה  ומבצע 
כתמי גיל או שמש בעור. 
מתבצעים  הטיפולים 

במרכזי הקוסמטיקה 

 AHAVA סופר-פארם:  ברשת  בלעדי 
בעיצובים  מפנקים  מארזים   4 משיקה 
מתנה  עליכם  לאהובים  העניקו  יפים, 

AHAVA מפנקת עם המון

הבינלאומי  הטיפוח  מותג  ואפקטיבי:  פשוט 
סדרת   BOTANICAL את  משיק   GARNIER
רכיבים  על  מבוססת  וניקויים  לחויות 
4 רכיבים ל-4 פעולות  המופקים מן הצומח. 
ל-4 סוגי עור. סדרת בוטניקל: לחויות- 40 ₪ 
ליחידה, מוצרי ניקוי )ג'ל ניקוי, חלב פנים, מי 

פנים( 25.90 ₪ ליחידה

הניו- הטיפוח  מותג   Kiehl's
מתנה  מארזי  משיק  יורקי 
חגיגיים ומפנקים לנשים וגברים

 ASAF & TOMER המעצבים  צמד 
ולבבית  מרשימה  בקולקציה 
ובצורת  אדומים  אקססוריז  של 
לבבות. טווח המחירים: 40-249 ₪

משיקה   Scoop רשת 
בוטס  מגפי  קולקציית 
טווח   .2018 לחורף 

מחירים : 99.90-49.90 ₪

בישראל  משיקה  רוחמה,  המברשת  חברת 
את המטאטא המהפכני BroomX: המטאטא 
פתרון  מציע  אשר  בעולם  היחידי  המתרחב 
לפי  המשתנה  ניקיון  רוחב  של  ומקורי  ייחודי 
הצורך. מטאטא BroomX הוא פטנט בפיתוח 
ישראלי שנמכר בישראל ובעולם. מחיר: 74.90 
₪ להשיג: ברשתות המובילות לכלי בית ובאתר 

pichefkes.co.il  www.

והמשחקים   הצעצועים  רשת 
על  במבצע  יוצאת   Toys R us
ב  קונים  התינוקות:  מחלקת  כל 
 ₪  200 רק  ומשלמים   ₪  300  –

בחנויות הרשת בלבד

הצרפתי  האיפור  מותג 
להשיק:  גאה  בורז'ואה 
 SCULPT LIGHT STROBING
ג'ל  קרם   HIGHLIGHTER
מחיר  והארה.  לפיסול  עדין 
מומלץ לצרכן: 89 ₪ להשיג 

ברשתות השיווק והפארם 

רשת הלואו קוסט "זול סטוק" משיקה 
סדרת ערכות שתילה ב- 10 שקלים 
ערכות  של  סוגים  שלושה  בלבד! 
הנטיעה  חוויית  את  שהופכות  שונות 

למהנה, זולה וכיפית לכל המשפחה

התכשיטים  מותג 
משיק  היוקרתי 
טבעת  את  מחדש 
 – החברה  של  הלוגו 
  HOTCROWN טבעת 
עשויה  הכתר  טבעת 
לבחירה  טהור,  מזהב 
הזהב:  צבעי  בשלושת 
ואדום.   לבן  צהוב, 
www.hotcrown.

com- משלוח חינם

ראשונה  סנונית  משיק   )GUESS( גס  המותג 
עדכנית  סניקרס  קולקציית   :2018 לאביב 
ואופנתית לנשים. מחירים: 299.90 - 449.90 

₪ להשיג ברשת שואו אוף ברחבי הארץ

'טיפות של ברק' של  סדרת 
טיפוח  סדרת   – ג'ונסונס® 
רך  לשיער  לילדות,  ייעודית 

ומבריק לאורך כל היום
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כסף קטן

הסוף למכירות שאין להן מטבע
ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
את  ראשונה  לקריאה  אישרה  כבל,  איתן 
חתומים  עליה  בר,  חיליק  ח"כ  של  החוק  הצעת 
הגנת  חוק  את  לתקן  נוספים,  רבים  כנסת  חברי 
הצרכן ולאסור על הצגת מחירי מוצרים שלא ניתן 
לשלם באמצעות מטבעות שבמחזור, כמו למשל 
ל-50  מעוגלים  במזומן  בתשלום  שלרוב   49.99

שקלים. 
עברה  לחקירה,  השרים  ועדת  התנגדות  למרות 
הבינו  הקואליציה  חברי  שגם  לאחר  ההצעה, 
בוועדה.  בר  אמר  בה,  ותמכו  הצורך בהצעה  את 
"עם זאת" הוסיף בר וציין, כי "כל נציגי משרדי 
הממשלה, בהם נציגי משרדי הכלכלה, התקשורת 
רק  שהיא  בטענה  להצעה  התנגדו  והמשפטים, 
תפגע באכיפה". בעקבות זאת הודיע היו"ר כבל 
ולכן  מיותרת,  חקיקה  לאשר  רוצה  לא  הוא  כי 
ביקש ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לבדוק 
בהפסדנו  שכרנו  שיצא  יתברר  "אם  העניין.  את 

אעצור את החקיקה", אמר.

סוער בוועדת הבריאות
שהתכנסה  הכנסת  של  הבריאות  וועדת 
את  הפסיקה  התמרוקים  ברפורמת  לדון 
דיוני הוועדה בשל חילוקי דעות קשים בין משרדי 
הממשלה. יו"ר הוועדה ח"כ אלאלוף: "לא אשוב 

לדון עד שיהיו הסכמות מלאות".

שיא בהתחדשות עירונית
את  השבוע  פרסם  והשיכון  הבינוי  משרד 
סיכום שנת הנדל"ן 2017. מנתוני המשרד 
עולה כי השנה האחרונה הייתה שנת שיא במספר 
יחידות דיור שאושרו בפרויקטים של פינוי בינוי - 
יותר מכפול ממספר יחידות הדיור שאושרו בשנת 

.2014

"קיפאון מלאכותי" במחירי הדירות
הגיב  יצחק,  לוי  הדירות,  מחירון  עורך 
המתרחש  על  לדיווחים  השבוע  בתחילת 
בסקירת  חידוש  כל  "אין  כי  ואמר  הנדל"ן  בענף 
בקיפאון  מצוי  הנדל"ן  ששוק  העובדה  האוצר. 
ברורה.  ביותר  נמוך  העסקאות  ומספר  מלאכותי 
מדובר  שלא  לעובדה  מודעים  כולנו  זאת,  עם 
בירידה ברמת הביקושים. הזוגות הצעירים הוסטו 
מחיר  של  לפרויקטים  ממתינים  והם  מהשוק, 
מלרכוש  נמנעים  ברובם  המשקיעים  למשתכן. 
דירות להשקעה משום שהוטל עליהם מיסוי כבד, 
דירות.  ריבוי  מס  גורל  יהיה  מה  ברור  לא  ועדיין 
איכות  את  לשפר  מאוד  מעוניינים  הדיור  משפרי 
חייהם ולהתגורר בדירה שתיתן מענה לצרכיהם, 
אך אינם מוצאים קונים משום שהזוגות הצעירים 
אחת  ברורה  עובדה  מהשוק.  הוצאו  והמשקיעים 
אך  בירידה  העסקאות  מספר  לעין:  מזדקרת 
מחירי הדירות אינם משנים כיוון. המחירים עדיין 

בעלייה", לשון דבריו.

שוק המט"ח מתאושש
לאחר מספר שבועות בהן עמד שער הדולר 
על שפל של כמעט שבע שנים, סביב שער 
שוק  חוזר  סוף  סוף  כי  נראה  ש"ח,   3.4 של  יציג 
המט"ח לשגרה. לאחר לא מעט פעולות שננקטו 
ישראל,  במסגרת הפעילות ההומניטרית של בנק 
במספר  הדולר  שער  לראשונה  עלה  השבוע 
אחוזים אל מול השקל. כאשר נכון לשעת כתיבת 

השורות עומד השער היציג על סך 3.5240 ש"ח.

צרות בצרורות: טבע נערכת לפגיעה נוספת
ענקית התרופות הישראלית תולה את התאוששותה בתרופה נגד מיגרנה, שעשויה להיתקע על ידי מנהל 

התרופות האמריקני  במקביל, סוכנות הדירוג S&P הגדירה את דירוג האג"ח של טבע כאג"ח זבל

פישל רוזנפלד

אנשי  של  הרשמיים  הפורומים  לצד 
סערו  החרדים,  והדיגיטל  הפרסום 
וגעשו השבוע קבוצות הנייעס השונות ברשתות 
תרומות  לגיוס  ענק  שקמפיין  לאחר  החברתיות, 
למוסדות בעלזא 'השתלט' על כל מרחבי הרשת. 
המדובר הוא בקמפיין "הנני". קמפיין ענק ונרחב 

רשתי  שיא  האחרון  בשבוע  ששבר 
שבדף  הספרות  בעוד  החרדי,  בדיגיטל 
ההתרמה האינטרנטי מתעדכנות בלייב, 
מעומס  קורס  האתר  לבין  בין  כאשר 

כניסות.
גם  כמובן  שכלל  הקמפיין,  במסגרת 
אוף-ליין  להתרמות  ופעל  ענק  מוקד 
נגישים  שאינם  בעלזא  חסידי  בקרב 
הוקמו  המקוונת,  ההתרמה  למערכת 
חפ"קים ומטות מיוחדות, כאשר על כל 

צוות הוטלה משימה שונה בתחומים ובריכוזים 
שונים. אם הייתם נכנסים לביקור קצרצר במרכז 
העולמי של החסידות בקריית בעלזא בירושלים, 
שמדובר  ההרגשה  את  אתם  גם  חולקים  הייתם 

במשהו גדול בהרבה ממה שהכרנו.
דווקא  התמקדה  הפעילות  עיקר  זאת,  עם 
האדמו"ר  מרן  הוראת  קיבלה  שם  בדיגיטל. 
להביא  מהחסידים  אחד  כל  על  כי  מבעלזא, 

מיוחדת.  משמעות  מבחוץ,  תורמים   10 לפחות 
התרמה  בסרטוני  הוצפו  החברתיות  הרשתות 
קצות  מכל  ישיבות  וראשי  רבנים  בהם  שתועדו 
הקשת ביהדות החרדית, לינקים לעמוד ההתרמה 
אלפי  מאות  הוצפו  גם  כך  מודעות.  ואינסוף 
בפניות  לו,  ומחוצה  המגזר  בתוככי  מיילים, 
ההודעה  רק  למשל,  כך  ההמונים.  להתרמת 
קרוב  'בחזית' הציפה  שהופצה ממערכת התוכן 

למאה אלף כתובות מייל.

ההתרמה,  לפעולת  הציבור  את  להניע  מנת  על 
גדולות  לתרומות  להביא  המטרה  גם  כמו 
"היום  הכותרת  תחת  הקמפיין  עלה  ונכבדות, 
יש לך כוח פי-2 להיות חלק ממוסדות בעלזא", 
כאשר על כל שקל שתרמו הגולשים, היו נגידים 
שהכפילו אותו בתרומה בסכום זהה, ושמם אף 
התנוסס בעמוד ההתרמה. מכיוון שיעד הקמפיין 
עמד על 6 מיליון שקלים, השיגו ב'מרכז מוסדות 

עד  להכפלה  הנגידים  מאותם  הבטחה  בעלזא' 
לסכום כולל של 3 מיליון שקלים. 

אלא שההצלחה המסחררת הביאה לכך שהיעד 
הושג לקראת שעות הערב, מספר שעות לפני סיום 
שהוצאותיו  בעלזא',  מוסדות  ב'מרכז  הקמפיין. 
גם  בהרבה  הגדול  בסכום  החודשיות מסתכמות 
משש מיליון שקלים, הבינו ששברו שיא ובחרו 
שלא לסגור את עמוד ההתרמה. סכום היעד עלה 
הקרדיט  תמונת  ואת  שקלים  מיליון   2.5 בעוד 
של  תמונתו  החליפה  המכפילים  לנגידים 
לצד  פרקש,  הערשל  המוסדות  מנכ"ל 
ציטוט כי בזכות הכוח שהעניק לו הציבור 
הוא מתחייב להשיג תורמים להכפלה של 

שאר הכסף שיתרמו.
זה הקמפיין הראשון של  אין  כי  יש לציין 
ברשת.  תרומות  לגיוס  החרדי  הממסד 
הראשונים לזהות את ההצלחה היו 'קופת 
של  הקידום  בשירותי  המשתמשים  העיר', 
החרדי,  בדיגיטל  ו'בחזית'  'טורבו'  משרד 
וחסד  תורה  ארגוני  עשרות  מתרימים  וכיום 
גודל  חרדיים במרחבי הרשת. אך קמפיין בסדר 
ועובדת  כך  כל  אדירה  חשיפה  גם  כמו  כזה, 
הקהילות  לאחת  רשמי  באופן  משויכת  היותה 
ימים  הכרנו.  שטרם  ספק  אין  במגזר,  הגדולות 
יגידו אם מדובר בפרצת דרך משמעותית בעידן 
כי  נראה  רבות,  בו  הטכנולוגי, שככל שהסכנות 

אפשר גם להשתמש בו לטובה.

פישל רוזנפלד

המנכ"ל החדש של טבע, קאר שולץ, מונה לתפקיד לאחר המשבר 
קריסתה  עם  הישראלית,  הפארמה  ענקית  שחוותה  ביותר  הגדול 
לאחר השקעת הענק ברכישת יצרנית תרופות מקסיקנית שהתבררה 

כהונאת ענק שאין בה כלום מעבר לכישלון עצום.
על אף שאין מי שחושש כי סיפורה של יצרנית התרופות הדרום קוריאנית 
אזהרה  מכתב  המסעיר,  המקסיקני  לסיפור  זה  בכהוא  דומה  סלטריון 
שנשלח לאחרונה ממנהל התרופות האמריקני )FDA( לסלטריון מצליח 

לעורר לא מעט חששות בקרב מנהלי החברה ובעלי מניותיה.
להציב  מצליחה  לא  הישראלית  הפארמה  שענקית  ארוכה  תקופה  מזה 
ותחרותי אל מול החברות האחרות בענף.  פוטנציאלי  את עצמה במקום 
פיננסית  מקפצה  עבורה  שתהווה  בלעדית  תרופה  על  רבות  בנו  ב'טבע' 

לעתיד מזהיר יותר. 
לייצור  המדובר הוא בתרופה מקורית לטיפול במיגרנה, שהקבלן היחיד 
הדרום- סלטריון  חברת  היא   ,Fremanezumab שלה,  הפעיל  החומר 

קוריאנית. אלא שכאמור, לאחרונה נחשף כי בסוף ינואר 2018 היא קיבלה 
של  יכולתה  את  שאלה  בסימן  שמעמיד  מה   .FDA-מה אזהרה  מכתב 
של  השיווק  אישור  לבקשת   FDA–סופית מה תשובה  ביוני  לקבל  טבע 

.Fremanezumab
באוגוסט 2017 השקיעה טבע 150 מיליון דולר ברכישת שובר שמקנה לה 
קדימות בבחינת הבקשה בידי FDA, מאחר ולראשונה היא נכנסת לשוק 
כעת,  ביצועיהן.  דומות מבחינת  תרופות  עליו ארבע  שצפויות להתחרות 

בעקבות מכתב האזהרה, ייתכן שכל ההשקעה תרד לטמיון.
תרופת המיגרנה החדשה, Fremanezumab, צפויה להיכנס לשוק של 
מיליארדי דולרים והיא סומנה לא פעם כחבל ההצלה של שולץ לחברה 
הגוססת מזה תקופה, בפרט מול נפילתה הצפויה של קופקסון. מכירותיה 
נאמדו על ידי אנליסטים  ב–985 מיליון דולר ב–2022 וב–1.7 מיליארד 

דולר ב–2025.
כעת, מקווים בטבע שמינהל התרופות האמריקני יבחן את המוצר כחלק 
לעמוד  שלא  תיאלץ  היא  לא,  אם  שכן  הדרום-קוריאנית.  מהחברה  נפרד 
תיאלץ  שהיא  מכיוון  ב-2018,  עוד  החדש  המוצר  לשיווק  הזמנים  בלוח 

להמתין 6–18 חודשים מיום קבלת מכתב האזהרה עד לסיום הפרשה.
 ,Capital Research הכספים  ניהול  חברת  כי  דווח  השבוע  כך,  בתוך 
מחברות  לאחת  ונחשבת  אנג'לס  מלוס  גרופ  קפיטל  לקבוצת  השייכת 

ניהול הכספים הוותיקות והגדולות בעולם, הגדילה לאחרונה את אחזקתה 
בחברת טבע ל-11.9%, והפכה בכך לבעל המניות הגדול בחברה. בדיווחי 
כי החברה מחזיקה ב-5.9% ממניות  נכתב  החברה בשנת הכספים 2016 
ניירות ערך האמריקנית עולה  החברה. עם זאת, מדיווחי החברה לרשות 

כי היא מחזיקה ב-121 מיליון מניות טבע בשווי של 2.3 מיליארד דולר.

הדירוג החדש ...זבל
טבע  של  החוב  אגרות  דירוג  את  השבוע  הורידה   S&P הדירוג  סוכנות 
מ-BBB-, שהיא הדרגה האחרונה בקבוצת ההשקעה, ל-BB, שנחשבת 
לדירוג אג"ח זבל. זאת, יממה בלבד לאחר שפרסמה תחזית נמוכה מהערכת 
האנליסטים, בכל הנוגע לרווח הנקי ולתזרים המזומנים של החברה בשנת 
ב-10.65  שירדה  החברה  במניית  מיידית  לתגובה  הביא  שאף  מה   .2018

ואיגרות החוב שלה נפלו ותשואתן עלתה.
סדרה  הדירוג משקפת  הורדת  כי   S&P הסבירה הדירוג  הורדת  בהודעת 
פי  על  בעבר.  פרסמה  שטבע  מהתחזית  נמוכות  תפעוליות  תוצאות  של 
סוכנות הדירוג, העובדה שטבע מחמיצה באופן שיטתי את התחזיות, היא 
זו שגרמה לה להוריד את ציפיותיה בנוגע ליציבותה של טבע וליכולתה 
החדות  הירידות  כי  הדירוג,  מסוכנות  נמסר  עוד  תוצאותיה.  את  לחזות 
מהצפוי במחירי המוצרים הוותיקים בשל התחרות בשוק הגנרי האמריקאי, 
יתרון נמוך מהצפוי של גודל תיק המוצרים של החברה, עיכובים בתהליך 
הוסיפו  לקופקסון,  מהצפוי  מוקדמת  ותחרות  אקטוויס  של  האינטגרציה 

לתוצאה של הדירוג המוגדר זבל.
בהודעת הדירוג של S&P נכתב עוד, כי היא צופה סיכויים לכך שבשנת 
2022 תהפוך טבע לחדלת פירעון. היחס בין החוב הפיננסי לרווח התפעולי 
התזרימי שלה יהיה קרוב ל-6 ב-2018 וסביב 5.5 ב-2019. בנוסף, צופה 
סוכנות הדירוג כי טבע תציג תזרים מזומנים פנוי של 2.6 מיליארד דולר 
ב-2018, כולל השפעה חיובית של 700 מיליון דולר מתוכנית הקיצוצים. 
זאת, בנוסף ל-700 מיליון דולר מתשלום חד פעמי שתקבל מחברת אלרגן 

ליישוב תביעה ותזרים מזומנים פנוי של 2.2 מיליארד דולר ב-2019.
ופיץ',  מודי'ס  הדירוג  סוכנויות  לקודמיה,   S&P בכך למעשה, מצטרפת
הריבית  מכך  וכתוצאה  לזבל  טבע  של  האשראי  דירוג  את  הורידו  שכבר 
על איגרות החוב שהנפיקה עולה אוטומטית ב-0.25% לשנה על כל דרגה 

מתחת לדירוג השקעה.

בעלזא שברה שיא בקמפיין נרחב 
בדיגיטל החרדי

והתרומות המשיכו  כיממה  בתוך  גויס  מיליון שקל   6 של  התרמה  יעד  המפוארת:  לחסידות  כלכלי  הישג 
לזרום מכל רחבי הציבור החרדי  הוראת האדמו"ר הפכה לצו השעה והוכיחה את עצמה



 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”ט  בשבט - א’ באדר 
תשע”ח  14-16/2/2018
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

דופלקסים

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
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

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(_____________________________________________

באר שבע

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

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

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(_____________________________________________

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

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

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

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

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

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

ומרווחת, עורפית, 
אופציה ממשית לבניה 

על הגג, 1,880,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

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

4-4.5 חדרים
 ברשי מיקום מרכזי ושקט, 

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

_____________________________________________)06-09ל(052-8612233

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

לפרסום
03-6162228

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

אופציה לתוספת אחרי שיפוץ 
יסודי. תיווך יעקב, 

054-4901948)07-07(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

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

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

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

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גג, 3 חד', מפוארת + 

מחסן, אופ' לבניה בגג, 
052-5752500)07-07(_____________________________________________

דופלקסים

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

בניין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)07-07(להרחבה, 054-9422194

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

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

 רחוב אלפסי מחולקת 
ומשופצת מושכרת, 3,300 

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

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

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

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

 רחוב שאול המלך, דירה 
מחולקת שהסתיימה, רק 

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

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
וחלוקה במחירים שפויים 
התקשרו עוד היום. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 מציאה בבאר שבע 
מול האוניברסיטה, בית 
פרטי, 250 מ', מחולק 

ל- 3, אופציה לעוד יחידה, 
1,550,000 ש"ח. "סופר 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 052-7741000

 בית קרקע בכותל המערבי 
שכונה א' מעולה למגורים 

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

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

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

 שכונה ו' החדשה, ר' 
בר-לב, 5ח' 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)07-07(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, כ- 100 
מטר, מעולה להשקעה 

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

 בשכונה ג' ברח' קלישר, 3 
ח', קרוב לאוניברסיטה - 500 
מ', קומה 2/4 בגודל של 78 
מ"ר, רק ב- 660,000 ש"ח. 

סוגדא נכסים, 054-4490025, 
052-6003046)07-07(_____________________________________________

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

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

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)07-07(_____________________________________________

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

72 מ"ר, כניסה מידיית, רק 
599,200 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)07-07(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בק.הרצוג, מחולקת ל- 2, 
ק"א, 150 מ"ר, משופצת, 
2,025,000 ש"ח. "פנחס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

כ"א, 1,950,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 ברוט זה המזל שלך, 
ק"ק, מחולקת ל- 3 

דירות, שכירות 6,300 
מיידי! רק 1,320,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

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

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בחי טייב 4 - "בית 
פתוח"! למקרים ביום 

שישי - ח' אדר )23.2.18( 
בשעה 10:00-11:00 - 

לל"ת! 4 חדרים, 90 מ"ר, 
קומה ג', חזית פתוחה + 
סוכה + מעלית וחניה + 

א.הרחבה. "מקסימום-
_____________________________________________)07-07(נדלן" 052-2452820

 בהזדמנות, בשיכון ה', 4 
יחידות על 3 קומות, מושכרות 

ב- 13,000 ש"ח. אליהו, 
054-6531111)07-07(_____________________________________________

 באבן גבירול בנין 
חדיש, 90 מ"ר, סוכה, 

מרפסת, נוף + מחסן 12 
מ"ר מושכר, 

1,930,000 ש"ח. 
 ,052-7741000

_____________________________________________)07-07(סופר נדל"ן

 מציאה בבלעדיות! 
בדניאל 2, חזית לרחוב 

ירושלים מ' קומה ג', 
1,390,000 ש"ח. "סופר 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 052-7741000

 דב גרונר, מטורף, 
ק"ק, 90 מ"ר כולל יח"ד, 
4 כ"א, אופציות, כ- 100 

מ"ר, מושכרת, 5,900 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 

058-3200078)07-07(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בבלעדיות! 4 חד' + 

מעלית + חניה + סוכה. 
*בבעלי מלאכה, דירת 
גג, 6 חד' + מעלית + 
חניה. *בצייטלין לשתי 
משפחות! 3 חד', 60 
מ"ר + גג + הרחבה 

מהצד + חתימות *"אלוני 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-7610603

 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)07-07(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת 
גן, 120 מ', משופצת 

ויפה + 2 יחי' מושכרות, 
3,350,000. "חמד 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 053-3357316

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באיזור מלאכי, דופלקס 5 
חדרים, ענקית + גג גדול, ק"ג. 
_____________________________________________)07-07("תיווך - אריה" 0533-172-172

 בנורדאו, דופלקס 5.5 
חד', קומה ג', ד', מעלית, גג 

בטון, 2,000,000 ש"ח, לל"ת, 
054-8455015)07-10(_____________________________________________

 באזור רמב"ם/ירושלים, 
ד.גג, 5 יפהפיה, 150 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 2,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

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

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)07-07(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 2,130,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו, 
דופלקס 120 מ"ר, משופצת, 

1,620,000 ש"ח, גמיש. פנחס 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 055-6789653

 בסמטת אזר, דופלקס, 
5 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 באזור הרב שך, דופלקס 
5 חד', )3+2( + מרפסת גג, 
מצב טוב, התרי בניה נוספים 
על הגג, ק"ג, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! נדירה בחנה 
סנש, דירת גג, 150 

מ"ר בכל קומה, ק"א 
ואחרונה, 5 חדרים, 
מעוצבת ומושקעת 

ברמה גבוהה + גג ענק, 
150 מ"ר, ניתן לבנות 

יחידות וכו'... 3,650,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס, 140 מ"ר, 

קומת קרקע וראשונה, 
מעלית + חצר + 

חניה כפולה כניסה 
פרטית, 2,600,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 דופלקס באבני נזר, 5 
חדרים, בק"ד + גג + מעלית, 
שכנים מעולים, כניסה מיידית. 
_____________________________________________)07-07("תיווך - אריה" 0533-172-172

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
 ,03-5791514
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5ח', גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 
גדול, 2,300,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בסוף בירנבוים )בגבול-
ר"ג(, 5 חדרים, 115 

מ"ר, קומה ג', משופצת 
+ מעלית + חניה + 

מ.שמש. 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)07-07(_____________________________________________

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

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

ק"ג + מעלית + חניה, חזית. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בחזו"א עזרה )מעונות 
ויז'ניץ(, 5 חדרים, 150 
מ"ר, מושקעת ברמה 

גבוהה, חזית, ק"ב, 
מעלית, 2,900,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

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

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

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

 בק.הרצוג, 5.5 חדרים, 
120 מ., קומה ראשונה, 

מעלית, חזית + אופציה, 
2,200,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)07-07(מתחם הנדל"ן, 050-4000640

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', 3 כ"א, מושכרת 

9,000 ש"ח, חניה + גג 
+ סוכה בטאבו, מחיר 

גמיש! 'אפיקי-נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(בועז' 058-3200078

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת ל- 3 + 2 

מושכרת, כניסה פרטית, 
2,050,000 ש"ח 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

 באזור קהילות יעקב, 
4 חד', 85 מ"ר בבניה, קד', 

חזית, 1,730,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)07-07(_____________________________________________

 באלישע, 4.5 ח', סלון 
גדול, 2 סוכות, ק"ב, 3 כ"א, 
מיידית!! 2,070,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)07-07(_____________________________________________

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

ק"ג, חזית, 3 כ"א, 1,980,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בגבול ב"ב/ר"ג, 4.5 חד', 
יפהפיה, ק"ג + מעלית + נוף 

+ מחסן, 1,930,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

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

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)07-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בראשונים בבנין 
חדש, דירת נכה, 4 חד' 
+ יחידת דיור 2 חד' + 
חניה, ב- 2,200,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

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

עורף פתוח ושקט, 
1,940,000 ש"ח,

_____________________________________________)07-10ל(052-7651162

 בלעדי בדוב 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 
_____________________________________________)07-07(אדוארד

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

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

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 4 חד', אחרונות, 

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)07-07(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 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 
_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,950,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בסוקולוב-אזר, ק"א, 
חזית, 4 חד', מפוארת, סוכה 

גדולה, 1,990,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

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

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

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 המחיר ירד, 
אבוחצירא, 4 חד', ק"ד, 

93 מ"ר, חזית, מדהימה, 
1,480,000 ש"ח.

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

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

מחיר גמיש. 'אפיקי-נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(בועז' 058-3200078

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 
מאוד, 1,580,000 ש"ח, 
מיידי! 'אפיקי-נדל"ן בועז'

054-8481204)07-07(_____________________________________________



כ”ט בשבט - א’ באדר תשע”ח  14-16/2/2018 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

1-1.5 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

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

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

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

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

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

 בגורדון, 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

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

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

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

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

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

מפרט גבוה במיוחד, 
1,350,000 ש"ח, 

050-4102467)06-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-07ל(050-4196363

2-2.5 חדרים

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

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

צפת

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 4 
חדרים, גדולה ומשופצת 
+ מעלית וחניה, קומה 
ראשונה, ב- 2,250,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)07-07(_____________________________________________

 מציאה! באלישע 
אזור חבקוק, 4 חדרים, 

משופצת ברמה! + 
מעלית וחניה, רק ב- 

1,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד' + מרפסת, 

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

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)07-07(_____________________________________________

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

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

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

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

053-3128884)07-07(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)07-07(_____________________________________________

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

חזית, 2,070,000 ש"ח! "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

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

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

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

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 052-2452820

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

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

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3.5 חד,' 
90 מ"ר + אופציה בגג בטון 

ששייך לו, ק"ג, חזית. *בלעדי! 
בחברון, 3 חד', 65 מ"ר, ק"א 

+ אופציה 20 מ"ר, משופצת, 
1,440,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
בבנין חדש, 3.5 חד', 

במקור! + מרפסת 
שמש, 3 כיווני אוויר, רק 

ב- 1,650,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד' + סוכה ומעלית + 
היתרי בניה ומעטפת, 

1,490,000 ש"ח, גמיש. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8474843)07-07(_____________________________________________

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

ל- 25 מ"ר, 1,390,000 
גמיש. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8474843)07-07(_____________________________________________

 בעמי/אהרון דב, 
3 חדרים + מרפסות, 

ענקית, כ- 80 מ"ר, 
3 כ"א, חזית, ק"א, 

1,560,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 מציאת השבוע!! 
בר"ע-טרפון, 3.5 חד', ק"ה-

מעלית חדשה ומפוארת, נוף, 
רק 1,620,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', גדולה 
ומשופצת, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

2,050,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במהוליבר, 3 חד', 
ק"ק, מוגבהת שמורה ויפה, 

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

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 מפוארת ומטופחת בר"ע-
דובק, נוף, 3.5 חד', בנין-חדש, 

1,620,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)07-07(_____________________________________________

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

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד' 
+ מעטפת מוכנה 

ומשולמת של עוד 80 
מ"ר, 1,850,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

 באברבנאל! 3 חד', 
קג' ואחרונה, בבנין 

מצוין! 1,400,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010, הזריז 
_____________________________________________)07-07(נשכר!

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

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח', קומה א' 
בפ"כ במתחרדים, חזית, 

משופצת, 70 מטר בארנונה, 
1,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ, בניין 
חרדי, קומה ב', חזית, מסודרת 
+ מעלית + חניה, 1,520,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)07-07(_____________________________________________

 בבגין 3 ק"ק, 60 מ"ר 
ואופציה, מיידי. רי/מקס - 

_____________________________________________)07-07(משה דסקל, 050-5926021

 בבלעדיות! בשבטי-
ישראל ח. מקבלן!! 3 חדרים 
כ-73מ"ר +מעלית +מ.שמש 

מ-4000ש"ח "תיווך-משגב-
_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690 

 המציאה! א. הרב-
קוק כ-3חד' כ-78מ"ר 

ק"ב משופצת א.להרחבה 
1.530.000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

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

1,750,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)07-07(_____________________________________________

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

להחרבה, 1,475,000 
ש"ח, גמיש, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בשך-חיד"א, כ- 3 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה, 

מטופחת, 1,490,000 ש"ח 
גמיש. תיווך-הנדל"ן,

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 
מציאה! 1,220,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 
058-8481204)07-07(_____________________________________________

 נורדאו קרוב 
לאברבנאל, 3 חד', 

משופץ, ק"א, חזית, 
אופציה, 1,430,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז'
054-8481204)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת 4 
חדרים, מסודרת ויפה, 

קומה א' עם מעלית, בנין 
חדש ומושקע עם חניה 

בטאבו ברחוב יגאל. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרים, קומה ב- 95 

מ"ר במחיר מציאה, 
חזית. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 א. המכבים כ-4חד' 
כ-70מ"ר ק"ד משופצת 

+אופציה בגג 1.350.000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)07-07(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון מאיר, 
2 ח' גדולה + מרפסות, ק"א, 
950,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בבני-ברק אבו חצירא, 
2.5 מקורית וגדולה, אפשרות 
להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4 ללא מעלית, 1,320,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 052-2647458

 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 

_____________________________________________)07-07(אדוארד

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

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! בברוט, בנין 
מצוין, ק"ב, 2.5 חד', 

3 כ"א, 50 מ"ר, חזית, 
1,250,000 ש"ח.

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 איזור העיריה, 2.5 
חד', 63 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, מחיר מתחת 
לשוק, פשוט לחטוף. 

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 לא צריך לקנות 
בירוחם! 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)07-07(_____________________________________________

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

ק"ק, אפשרויות הרחבה 
מגוונות, 1,050,000 

ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', קומה ב' 
בפ"כ + אופציה ל- 12 מטר 
קיים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 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)07-07(_____________________________________________

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

מרפסת שמש/סוכה, מעלית 
שבת, נוף לפארק, 

0522-656825)07-07(_____________________________________________

 למכירה מתושב חוץ! 
3 דירות ברחוב הגיבורים 

והירדן, מושכרות 
ומנוהלות! 1,300,000 
ש"ח, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

3-3.5 חדרים

 מבחר דירות בטבריה 
עילית למגורים ולהשקעה 

במחירים טובים. ידידיה לוינגר, 
_____________________________________________)07-07(תיווך לאנ"ש, 0527-166-160

 דירת 3.5 חדרים, קומה 
ראשונה, 90 מטר, מסודרת, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
פוטנציאל מעולה למשקיעים, 

530,000 ש"ח, 
IRC 050-244-244-6)07-07(_____________________________________________

 בפאתי קרית שמואל, 
דירת 3 חדרים, 75 מטר, 

מסודרת, קומה ד', 430,000 
IRC 050-244-244-6 .07-07(ש"ח(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

וילות ובתים

+5 חדרים
 זכות לדירה 5 חד', 

מפוארת באברהם רביץ, נווה 
יעקב, בבניה, מציאה, 

_____________________________________________)07-10ל(053-3159993

 קרית מנחם, אסילנד, 
5 חד', קומה 3, מחסן, נוף, 

1,580,000 ש"ח. נהוראי אבגי 
רימקס הבית שלי, 

050-9995257)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 קרית יובל, הנטקה, 
4 חד', קומה 2, מחסן, 

א.מרפסת, 1,690,000 ש"ח. 
אייל שאולוף, רימקס הבית 

_____________________________________________)07-07(שלי, 050-9995257

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

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 בקרית יובל - שטרן, 
בפינוי בינוי חתום, 3 חד', ב- 

1,450,000 ש"ח. אייל שאולוף, 
050-9995257, רימקס הבית 

_____________________________________________)07-07(שלי

 ברמות א': 3 חד' + 
אופציה, ק"א, קרוב למכולת, 

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט, 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,830,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-571-3375)07-07(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

מודיעין עילית
 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

 במרכז, דירות מושכרות 
בתשואה גבוהה החל מ- 

1,290,000 ש"ח בלבד! "בית 
_____________________________________________)07-07(ישראל" 0548-070-418

 מפוצלת, מושכרת 
ב- 9,200 ש"ח, רחוב מעולה, 
1,360,000 ש"ח בלבד. "בית 

_____________________________________________)07-07(ישראל" 0548-070-418

 להשקעה, מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, 1,170,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)07-07(_____________________________________________

 בקרבת האזור החרדי, 
מחולקת ל- 2 גדולות למגורים 

+ השקעה. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)07-07(_____________________________________________

 בבת גנים, בית 7 חד' + 
מרתף על המגרש, 350 מ"ר. 

_____________________________________________)07-07(נטלי, 052-2948691

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)07-07(חניות, 0522-656825

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

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

052-2656825)07-07(_____________________________________________

+5 חדרים
 מציאה! בהאורים, ענקית, 
כ- 120 מ"ר, 2 כניסות לדירה, 
מחיר 1,670,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)07-07("בית ישראל" 0548-070-418

 במרכז, כ- 95 מ"ר, 
משופצת, ק"ב, 1,299,000 

ש"ח - מציאה! "בית ישראל" 
0548-070-418)07-07(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
באונטרמן, 4ח' גדולים, כ- 115 
מ"ר, סלון ענק, מעלית שבת, 

נוף, סוכה, ק' 7/7, מיידי, 
0522-656825)07-07(_____________________________________________

 3.5 חד' באזור הרב קוק 
+ באזור פרנקפורטר, מרווחת, 

_____________________________________________)07-07(מעלית. נטלי, 052-2948691

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

1,420,000 ש"ח, 
050-3528252)07-07(_____________________________________________

 לזו"צ, בפיק"א החרדי, 
דירת 70 מ"ר משופץ חלקי, 
מחיר 1,220,000 ש"ח. "בית 

_____________________________________________)07-07(ישראל" 0548-070-418

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

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)07-07(נוסף וגינה, 0522-656825

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

ב', במצב טוב, 560,000 
ש"ח. שניר, 

052-2888181)07-07(_____________________________________________

 מציאה ברח'-ויצמן 
המבוקש והמרכזי, 3.5 

חד', משופצת, מרפסת, 
אופציה להרחבה, 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 במנחם, 3 חד', 
מפוארת + יחידת-דיור, 

מושכרת, ק'ג, חזית + גג 
בטון, 2,090,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)07-07(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

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

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

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

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

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

ירושלים

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

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

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

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

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

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

בני ברק

+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(_____________________________________________

פתח תקווה

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

 דירת חדר באיזור הרב שך 
מרכזי ושקט מאוד + מרפסת 

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

 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(_____________________________________________

 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

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

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

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

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

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-10(4,400 ש"ח, 03-5787042

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

_____________________________________________)06-07(נכסים, 052-3646632

 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

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

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

_____________________________________________)06-07ל(052-6232343

 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

4-4.5 חדרים

 מחפשים דירת 3 חד' 
לקניה באזור בני-ברק עם 

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

 למכירה קו חלוקה 
יחודי, ירק מהדרין, 

ללא ריסוס, 
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 מחפש לקנות חברות 
בע"מ לא פעילות לצורך 

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

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

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

 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

 "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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-10ל(050-7111483

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון, חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

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

 דרושים משכירים טובים 
לדירות בב"ב ובפ"כ, 2-3-4 

חדרים, מחירים מתחת למחירי 
שוק לדיירים טובים, אפשרי 

מרוהטות, 
054-7477054,03-5444815)07-07(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, יפיפיה, 
30 מ', ק"א, חדשה 

מהקבלן + ריהוט ומוצרי 
חשמל, רק 2,450 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בנועם-
אלימלך, 5.5 חד', ענקית 
+ מעלית ויחידת-הורים, 

ק'א, מיידית, 6,500 
ש"ח, גמיש. "יאיר נדלן" 

052-7633978)07-07(_____________________________________________

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

גדולה בבנין חדש, ק'ג, 
מעלית. "יאיר נדלן" 

052-7633978)07-07(_____________________________________________

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

שמש-ענקיות נוף-
מדהים + מעלית, קומה 

6, חניה, 6,500 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

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

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

מ"ר מדרגות חיצוניות, 
מתאים למגורים/ישיבה/

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

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

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

מעלית, 4,500 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)07-07(אדוארד

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

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

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

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

5,300 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

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

 בקובלסקי, 3 חד,' יפה, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

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

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 
חדשה, מושקעת. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בשניים, חדשה לגמרי, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"ג + 
מלעית, רק ב- 3,800 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 
058-3200078)07-07(_____________________________________________

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

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

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בהר-השלום, 3 חד', 
60 מר, מפוארת, חדשה 

לגמרי, פרוטיות, נוף 
מדהים, אופציה לריהוט, 
כ. מיידית, 4,300 ש"ח, 

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 2 חד' גדולים, 60 

מ"ר, ק"ק, חדשה, מושקעת. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

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

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

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

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

 בפרנקפורטר במרכז-
העיר, יח"ד מרווחת, משופצת 

כחדשה, מרוהטת, 
052-7117902)07-07(_____________________________________________

 בבן יהודה, 4 ח' ק'1, 
_____________________________________________)07-07(3,600 ש"ח, 050-3528252

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

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

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

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

 דרושה דירה 1.5 + 
להשכרה באזור ב"ב ללא 

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

 דרושה לקניה דירה 
בפתח-תקווה ובני-ברק במליון 

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

 בבני-ברק. בלעדי! 
למכירה חנות ברח' ירושלים, 

40 מ"ר + אופציה ממשית 30 
מ"ר פינתי, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באלעד. למכירה/השכרה 
חנות בנחלת יצחק 27 מ"ר, 
מתאים לכל מטרה, 2,700 

_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בב"ב בכהנמן 
המבוקש, חנות בשטח, 

250 מ"ר מרווחת ומוארת 
להשכרה לכל מטרה 

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

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

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

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

כניסה מיידית. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בקליש מול בית 
הכנסת הגדול, חנות 

25 מ"ר, משופצת, חלון 
ראווה גדול, מתאים 
לכל מטרה, 3,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)07-07(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)07-07(אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות,

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 להשכרה חנות 20 + 
20 גלריה ליד קניון רפאלי על 
רבי עקיבא, משופץ לכניסה 

מיידית. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה למהירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

054-6046921)07-10(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ 

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

0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 להשכרה משרד 20 מ"ר 
על הרחוב, משופץ, רק 1,800 

ש"ח. תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 משרד להשכרה סמוך 
לר"ע, 50 מ"ר הכנת המקום 

ע"י הבעלים. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-07(מעליות וחניות, 0522-656825

 משרד להשכרה 20 מ"ר, 
קומת גלריה, רבי עקיבא 

פינת ירושלים, משופץ 
ומפואר, רק 2,500 כולל כל 
ההוצאות. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 

קומה א' עם מעלית, ברבי 
עקיבא במרכז במחיר מציאה. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים, קומת כניסה, רק 
1,500 ש"ח. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-18(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 **לפסח!! דופלקס! 7 
חד' אזור רוזובסקי, מפואר, 

_____________________________________________)07-07(מעלית וחניה, 058-5793001

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)07-18ל(050-2400460

 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

 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

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

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות ב'/ג': 6 חד' 
+ גינה 45 מ"ר, כ"פ ללא 
מדרגות! תחבורה, חנויות, 
6,000 ש"ח לחודש, מיידי! 

_____________________________________________)07-07(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

1-1.5 חדרים
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הסעות

השכרת רכב

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

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

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

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

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-46/18(ש"ח ליום, 052-7696100

לפרסום
03-6162228

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

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

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

אמבטיות

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

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 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

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

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

נתניה

נהריה

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

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

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח, 

לתקופה עד 60 חודשים, בריבים 
מועדפת, לא שוק אפור!

052-5701630)05-08(_____________________________________________

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)28-31/18(_____________________________________________

 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 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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

מושב גורן

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)07-13(_____________________________________________

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-18(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-18(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-06/18(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-18(_____________________________________________

יונדאי

מאזדה

סיטרואן

פיז’ו

 ,I30 cw 2009 יונדאי 
אוטומטי סטיישן לבן, 

שמור ומטופל - דגם מפואר 
בהזדמנות, 28,000 ש"ח, 

055-9829617)07-07(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2006, 
אוטומטית, 140,000 ק"מ, 

יד 2, שמורה + תוספות, 
כחדשה, 16,000 ש"ח, 

050-2222077)07-07(_____________________________________________

 סיטרואן c-5 2004, יד 2 
פרטי + טסט אוטומט, רכב 

נוח ומרווח, מפוארת במציאה, 
_____________________________________________)07-07(5,500 ש"ח, 054-9919718

 פ'זו 308 מודל 2009, נסע 
120,000 ק"מ אוטומט, שמור 
במצב מעולה, 19,000 ש"ח + 

_____________________________________________)07-07(טסט, 055-9447381

 גמ"ח הגברה לאירוסין, 
שבע ברכות ובריתות, 
כולל הכול, 180 ש"ח, 

050-4156080)07-07(_____________________________________________

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

סופרי סת”ם
 הננו להודיע לכל 

לקוחותנו כי פתחנו בבני-ברק 
בשעה טובה מחסן גדול 

ומרווח של - קלף - קניגסברג - 
באיכות הגבוהה ביותר, כל מה 
שחיפשת תמצא כאן!  מצבע 
השבוע *מזוזות גודל 12 ס"מ, 

10.5 ש"ח. ס"ת 48 ס"מ, 
195 ש"ח. הנהלת קלף לב, 

052-7623142)07-07(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

 ביום שלישי כ"א שבט 
בבוקר נאבדה שקית של 

H&O בכניסה לרחוב גבעת 
_____________________________________________)07-08ח(שאול, 052-7116411

 נמצא זוג מפתחות 
בטיילת שמעיה ליד מגרש 

הכדורסל, 9087136, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 אבדו 2 טבעות זהב 
בשירותים במרכז רימון, המוצא 

הישר יתקשר, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2808065

 נמצא ביום שלישי כ"א 
שבט נגן גברח' סוקולוב בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 058-3265087

 בכ"א שבט באזור בנייני 
האומה, אבד צמיד גורמיט זהב 

שמאוד יקר לבעליו, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8538646

 אבדה שקית שבה נעלי 
עקב חדשות בתחנה שליד 

_____________________________________________)07-08ח(האולמות, 050-7288328

 נמצא עגיל זהב צהוב )לא 
משובץ( ברבי עקיבא דובק, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8481189

 נמצא כרטיס זיכרון 
למצלמה )8 ג'יגה( ברבי טרפון 

_____________________________________________)07-08ח()א.דובק(, 054-8481189

 נמצא כצמיד זהב משובץ 
באזור סוקולוב, בפרשת יתרו, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4199150

 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

 להוסטל חוסים בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(דרוש מיחם, 054-7000403

 למשפחה ברוכה דרוש 
לול/עריסה במצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6256846

 דרוש שלט לטייפ חברת 
פנסוניק, יד שניה,

_____________________________________________)07-08ח(054-8524782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)07-08ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)07-08ח(בתרומה, 054-8432271

 קונה זהב במזומן במחירי 
שיא, מומחים למטבעות, 

053-3107977)07-10(_____________________________________________

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230, משנות השבעים, 

צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 פלטה קטנה לשבת, צבע 
שחור, כחדשה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 תרגומון דיגיטלי עברי-
אנגלי-צרפתי ועוד, כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423406

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)07-08ח(50 ש"ח, 052-4831449
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כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 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

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

הגיע חדש!!!
לחג הפסח

קולקציה חגיגית
50-200 ש"ח

הקודם זוכה!

ריהוט

 שולחן מחשב כחדש, 
סנדוויץ ופורמיקה לבן, רוחב 

50, אורך 77 ס"מ, מדף נשלף 
למקלדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 6 כסאות חדשים, עץ אלון 
טבעי, צבע דבש כחדש, נקנה 
לפני 3 חודשים, 1,100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-10ח(053-3348860

 שולחן מטר 80 נפתח 
ל- 3 מטר, חדש, נקנה לפני 

חודשיים, צבע חום כהה, 
1,100 ש"ח גמיש, - 

053-3348860)07-10(_____________________________________________

תינוקות

 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

 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

 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

 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

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מית, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)07-08ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיו דיסק מקורי חדש 
MP3 לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8435872

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

_____________________________________________)07-08ח(052-7603864

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

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 פרוז'קטור 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה MOSTA, ב- 
200 ש"ח + ארגז 12V, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי, חדש, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר אובן חדש, גדול, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק LG טורבו, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 קטלן יתושים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 תנור לחימום ביתי, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך דק "36, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 + מיכל אלקטרוני, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מיקסר קנווד קומפלט 
900w ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מכונת תפירה תקינה, 
_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 054-4273857

 שעון יד חכם, בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תנור לפיצה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 מדפסת משולבת 
HP3835, צבעוני, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 מדיח MIELE, רוחב 
60 במצב מעולה, בשרי, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-4189920

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

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7396092

 גריל על גז + פלנטה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 מכונת תפירה חדשה, 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6560424

 מכונת שתיה חמה, 
אספרסו 8 טעמים, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

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

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 רכב חשמלי לילדים עד 
גיל 5 שנים, 300 ש"ח )גמיש(, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8520535

 אוזניות סמסונג חדשות 
באריזה, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8541800

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח נקנתה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מחליק שיער רמינגטון, 
חדש, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(054-6689188

 מקרר קטן נייד לבית 
ולמשרד, מעולה לטיולים, 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-2252171

 מסך מחשב סמסונג, 20 
ש"ח במצב טוב, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(גמיש, בני-ברק, 058-3265087

 מכונת גילוח הרב גרוס 
כחדשה בשימוש פחות משנה, 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 050-4116415

 מכונת כביסה בוש במצב 
_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4440752

 למסירה אורגן ימהה 
במצב טוב, דרוש תיקון בב"ב,

_____________________________________________)07-08ח(052-7650091

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

אור חזק, כחדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

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

_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 כיריים גז בילד אין, 4 
להבות מנירוסטה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט 1 
_____________________________________________)07-08ח(כ"ס, 300 ש"ח, 052-3463482

 מקרר משרדי גודל 1.10 
על 60 ס"מ, מצב מעולה, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ. תחתון 
חב' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)07-08ח(קילו, 050-4145023

 סיר חשמלי לבישול מהיר, 
חדש, עדיין בקרטון, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 אופניים חשמלי 36V בלי 
סוללה ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V ב- 220 ש"ח, דרוש תיקון 

_____________________________________________)07-08ח(כרטיס, 050-4145023

 שואב אבק רובוטי יוקרתי, 
חדש עדיין בקרטון ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5823874

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154426

 טוסטר אובן קטן, היה 
בשימוש מועט, כשל"פ, 80 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7154426

 מאוורר הוריקן מצב מצוין, 
ב- 280 ש"ח, )נקנה ב- 400 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח(, 052-7154426

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

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 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

 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

 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

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)06-07ח(053-3179093

 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

 כוננית ספרים, רוחב 1.50 
מטר, מדפים למעלה ודלתות 

למטה, 250 ש"ח, בערב, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397

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

_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 שולחן סלון קטן, 
70X70X40 )חום ונגה(, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל, מטר 
על 60 ס"מ, נפתח, 160 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מגירות כתר, 60 ש"ח כמו 
_____________________________________________)07-08ח(חדש, 052-5737813

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 שולחן + שמונה כיסאות 
במצב מצוין צבע קונייק, 1.70 
נפתח ל- 3 מטר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 2 מזרונים לחדר שינה 
במצב מעולה, 200 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3228555

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 שולחן מחשב מצוין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7115498

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שידה ברוחב 50 ס"מ, 5 
מגירות, צבע חום אגוז כהה, 
מצב מצוין, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7628985

 2 שידות נמוכות, 2 
מגירות כל אחת, צבע חום 
כהה אגוז, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א, טל': 052-7628985

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

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6370452

 ספריה במצב כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5769990

 שידה עם דלתות ומגירות 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5769990

 כסא גלגלים במצב טוב 
מאוד, קל משקל ורחב )50 

ס"מ(, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7652159, לא בשבת

 בהזדמנות חדר ילדים, 
מיטת קומותיים + ארון 2.40 

במצב מצוין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ארון דלת 1 לחדר ילדים, 
יפה מאוד, צבע תכלת וכחול, 

50/60/80, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים, 053-3159993

 מיטות לחדר שינה, מצב 
טוב, 80 ס"מ, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בב"ב, 052-7154426

 מזנון נמוך, כמעט חדש, 
אורך 1.80, רוחב 45, גובה 
50, מחיר 199 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 מציאה, מראת גלים 
מחולקת ל- 4, יוקרתית, גובה 
1.60, מחיר 199 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 שולחן סלון גודל 
120X240, חום כהה במצב 

_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4124742

 6 כסאות סלון, חום כהה, 
במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4124747

 שולחן אוכל יפה, מתכת 
_____________________________________________)07-08ח(ועץ, 500 ש"ח, 054-4919299

 זוג כיסאות וינטאג', 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4919299

 מראה יפה מעץ עם 
מגירה, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4135002

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים, 20 ס"מ עובי, רק 

ב- 400 ש"ח כ"א בב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(0504-196197

 שולחן מניקור חדש עם 
_____________________________________________)07-08ח(מנורה, 054-8435872

 ארון נעליים כתר במצב 
_____________________________________________)07-08ח(מצוין, 60 ש"ח, 052-7191512

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור בצבע חום, 
חזקה ויציבה, 300 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות פשוטים מעץ 
ופלסטיק, 10-15 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית נירוסטה לפלטה, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 למסירה בבני-ברק מיטת 
נוער רביעיה, עץ בוק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7617553

 שולחן עגול, יפה, מעץ 
מלא, נפתח ל- 7 סועדים, 500 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7623559

 כוננית ספרים סנדוויץ, 
ארון 6 דלתות וכן שולחן סלון, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח גמיש,050-4183200

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 כסא וינטאג', 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

 ספת-סלון חומה בהירה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל גדול מעץ 
חום מלא, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6370452

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד עץ מלא, 

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן סלוני נמוך, כחדש 
ממש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(03-6162229, 0533-17-80-44

 12 כסאות סגולים לילדים 
כחדשים, סטאר-פלסט, כל 

_____________________________________________)07-08ח(אחד 15 ש"ח, 053-3186686

 שישה כסאות מרופדות, 
דמוי עור, בצע חום, חזק, 

סה"כ ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 שולחן + 4 כסאות 
מרופדות, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד במצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור, צבע חום, 
חזקה ויציבה, 360 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5373813

”אצל בתיה“

ועוד מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

3 מכנסי בנים  
ב-100 ש”ח

 סימילק 400 גרם מהדרין, 
30 ש"ח, חלב נוכרי, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת שכיבה מלאה 
אינפיטי, מצב כמו חדש, 160 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 סלקל מיוחד, נדנדה 
לתינוק כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מיטת תינוק מצב מעולה, 
200 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 עגלת ילדים, טיולון, צבע 
שחור, מצב מעולה, ב- 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 053-3114819

 עגלה + טיולון + אמבטיה 
+ מתאמים לסלקל, צבע סגול 

חב' איזי בייבי, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(053-3114819

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 380 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-7561146

 מיטת תינוק עץ, 450 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 עגלת ברייטקס תכלת 
משולבת גם אמבטיה וגם 

טיולון, מצויינת!
_____________________________________________)07-08ח(058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
מדלה מיני אלקטריק, חדשה 

_____________________________________________)07-08ח(באריזה, 058-3245685

 מיטת תינוק משכל במצב 
מצוין, צבע עץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8427842

 עגלת תאומים לאורך 
ABC דיזיין ארוכה מצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-41190902

 בוגבגו פרוג בצבע כתום 
עם אמבטיה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 טיולון מקלרן ישבה בלבד 
כחדש, קל מאוד, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 סט מעצבים לעגלת בוגבו 
קמיליון, 2 חלקים, חדש למרי, 

_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח, 050-4119092

 עגלת סטוקי במצב 
מציאה, ב- 700 ש"ח, 

052-7146087)07-10(_____________________________________________

 מיטת תינוק מעץ מלא 
במצב מעולה + מזרון, צבע 

חום בהיר, 280 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9307308

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(054-7561146

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5385013

 לול לתינוק עץ מלא עם 
מזרון, מצב חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4783220

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 HTL פלאפון מסך מגע 
כחדש ללא שריטות + כיסוי 

+ מטען במצב מעולה - 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-8765657

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך חברת סלקום, 230 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7101799

 חדש באריזה טלפון 
אלחוטי פנסוניק בשפה 

האנגלית, 250 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(058-3250955

 טלפון דיבורית סטרליין 
- דיבור ללא הרמת שפופרת 

כחדש, שיחה מזוהה אפור, 30 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 נוקיה c2 לא כשר, 220 
ש"ח. נוקיה 2730 לא כשר, 

_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-6442824

 לקוסמטיקאית ציוד 
קומפלט במצב חדש, 

מתוצרת קנול 5,500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ל(052-2907031
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 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

 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

 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 27 ס"מ גובה 
31 ס"מ רוחב, 20 ס"מ עומק 

כולל כל המכשירים והציוד, 
_____________________________________________)06-07ח(02-6524921

 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

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 שטיח 2X3 מ', כחול, 120 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4458397 בערב

 סלסלה יפה עם תחרה, 
מתאימה לפדיון הבן, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)07-08ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

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

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 תיק גב למחשב נייד עם 
7 תאים נוספים, בצבע חום-
אדום + ידית נשיאה, כחדש, 
_____________________________________________)07-08ח(40 ש"ח, טל': 050-2897977

 משחק מודולר כבישים כ- 
100 חלקים, 80 ש"ח, שליש 
_____________________________________________)07-08ח(מחיר, בב"ב, 052-7600336

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 350 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)07-08ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אקווריום פנורמי 80 ס"מ, 
בצבע חום + ארון לאקווריום, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 054-5943804

 שמלת ערב מהממת 
מפריז, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 052-7143037

 שמלה חדשה לאירועים 
לנערות/נשים, ארוכה 

ואופנתית, מידה 38, רק 150 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4843223

 bmx במציאה! אופני 
"הלו קיטי", נראה חדש, לגיל 

3-7 כולל גלגלי עזר, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 אופני הילוכים גודל 16, 
דרוש תיקון, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול אריה 
לגיל חצי שנה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש ממש! תחפושת 
מוקיון/ליצן לגיל 7, מהממת 

ומושקעת כולל כובע, 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4843223

 תחפושת אברהם אבינו 
או משה רבינו, לגיל 7-9, רק 

_____________________________________________)07-08ח(40 ש"ח, 058-4843223

 תחפושת קרבניט לגליל 
3-4 כולל כובע, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

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

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

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

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3286875

 שמלות מנטה מפוארות 
לילדות + אביזר שיער תואם, 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-8424850

 מכירת משאבות חלב 
ידניות אוונט קומפורט, רק 

200 ש"ח, בי-ם, 
_____________________________________________)07-08ח(058-3281068

 תחפושת גורילה מידה 
_____________________________________________)07-08ח(14, 40 ש"ח, 052-7649948

 חולצות מכופתרות לבנות 
ראלף לורן, מידות 16-17, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8495285

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(0504-196-197

 שטיח לסלון 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות ונשים מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לכם, מהודר, 
_____________________________________________)07-08ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכו"ם וכוסות מפלסטיק, 110 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8458605

 ציוד לרכיבת אופנים 
כולל ביגוד ואביזרם משלימים 

מפרטי, 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

 תוכי קוואקר האכלת יד 
עם יכולת לדבר, 450 ש"ח, 

טל': 03-5781186, פל': 
_____________________________________________)07-08ח(054-8537525

 פלש למצלמה 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8412903

 נעלי בלסטון מקוריים 
חדשים ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7128359

 חדש באריזה! שאל 
חורפי יוקרתי בצבע שחור + 

פרווה, 300 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)07-08ח(058-3250955

 סלייסר מאסטר, סלייסר 
חדש סגור באריזה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3232026

 לגו 90 חלקים כחדש, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7191512

 מגילת אסתר - 500 ש"ח, 
כתב ספרדי )צריכה תיקון(, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6651365

 חלוק החדש של דיימונד 
מידה S ב- 220 ש"ח במקום 

_____________________________________________)07-08ח(335 ש"ח, 058-3232026

 תלת אופן לילדים, חזקות 
במיוחד במצב מצוין, 130 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7191512

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, צבע לבן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיימנן והרב קנייבסקי, 

חדש, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 058-3232026

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4783220

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)07-08ח(19 ש"ח, 054-4783220

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סט סירים נרוסטה, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 אופנים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 אופנים "24, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 טלית תימנית כחדש, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 צידנית ענקית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תורה מפורשה, חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופניים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 סולם ברזל 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כלי דייג 10 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדש, גמיש, 054-4273857

 נעליים נייק ופיתה מידות 
32,38, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7653548

 כלובים לציפור/חיות 
קטנות בגדלים שונים במצב 

טוב, 50-100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(03-9307308

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 טרמופוטים לחימום אוכל, 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 500 ש"ח, 050-6560424

 דוודים למים מתאים 
לישיבות, כ"א 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 ספנסר לשתיה קרה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 דיספנסר לבירה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 טרמוסים לשתיה קרה + 
חמה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 שטרות ישנים, כל שטר 
_____________________________________________)07-08ח(10 ש"ח, 052-7154392

 קוקטייל מאולף ב- 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 08-9765927

 כלוב גדול ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(08-9765927

 זוג תכונים בכלוב, יפה ב- 
_____________________________________________)07-08ח(110 ש"ח, 08-9765927

 מעילי צמר, פרווה ועור, 
40-55 ש"ח,

פלאפון: 050-6231506, 
_____________________________________________)07-08ח(טלפון: 02-5816968

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 מעיל חדש לחלוטין, 48, 
אקסוס, ב- 350 ש"ח, חייב 

_____________________________________________)07-08ח(להימכר, 052-7181272

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה, ב- 2 כרכים, 

45 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)07-08ח(בב"ב, 052-7600336

 גלגלים BMX, אינץ 
- 14-16. גלגלי הילוכים 

20-24-26 אינץ, 10-20 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 צמיגים 12-14-16-18-20, 
_____________________________________________)07-08ח(5-10 ש"ח, 054-3177932

 אופני BMX, אינץ - 
16-18, 20-40 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 שטיח גדול במיוחד, 300 
ש"ח, מרשים מאוד, 

_____________________________________________)07-08ח(03-6190834, 0533-17-80-44

 צמיגים 12-19-20-24-26 
אינץ, 8-10 ש"ח לצמיג, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 גלגלים 14-2-24-26 אינץ, 
קדמי ואחורי, 10-30 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 אופני ילדים 18-20-24, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(10-50 ש"ח, 054-3177932

 זוג תוכונים עם כלוב עם 
מתקן אוכל ושתיה + בית 
הטלה בוגרים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 058-3202097

 אופנים 26 אינץ, הילוכים 
- בלי הילוכים, 50-100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 פדלים, 50 ש"ח. כידון, 10 
ש"ח. רגלים, 5 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3171324

 נגרר לאופנים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8520505

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8478897

 ליקוט הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8471351

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)07-08ח(80 ש"ח, 054-8478897

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)07-08ח(בערב

 קלרינט מעולה חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כינור מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כלוב לתוכים, גודל 
30X40, חדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7161030

 שמלת קטיפה שחורה 
מדהימה מידה 42, חדשה, מ-

one fo a kind, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-5411236

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 אקווריום פנורמי פינתי 
ענק + אביזרים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(לרציניים! 050-4151843

 בהזדמנות - 2 גיטרות 
קלסיות, כמעט ללא שימשו, 

ב- 220 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)07-08ח(050-3894767

 גגון לרכב מאלומיניום, 
מלא, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5385013

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

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

 דרושה בייביסיטר חמה 
ומסורה 14:00-17:00 ברחוב 

_____________________________________________)07-08ל(חברון, 052-6266000

 לחלוקת עיתון גלובס - 
ברמת גן, 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 

גבוה, עם אופנוע/אופני 
_____________________________________________)07-16(חשמליות, 054-2204060

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מכורת לשעות 

אחה"צ ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)07-07(_____________________________________________

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה, דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת, סביבה חרדית, 

קו"ח למייל:
office@malam-gemel.com

_____________________________________________)07-10(או לפקס: 03-9205309

 דרושה מתאם/ת פגישות 
לסוכנת ביטוח בפתח-תקווה, 

חצי משרה, שעות גמישות. 
אודי, 050-5701933

udi@benshach.com)07-10ל(_____________________________________________

 "לזכרון ברוך", דרושות 
טלפניות רציניות לשעות 

הערב, תנאים מצויינים,
_____________________________________________)07-08ל(03-6746678

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 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, 

 jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)07-10(משרה 9988

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

 דרוש שמירה על אדם 
מבוגר בשעות הבוקר, 25 

ש"ח לשעה, נוחות מלאה, 
_____________________________________________)07-07ל(052-5180770

 לחברת הדברה גדולה, 
דרושים מדבירים ועובדי 

הדברה, תנאים מצוינים, שכר 
_____________________________________________)07-10ל(נאה, 053-2491255

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה, תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)07-10(+ בונוסים, 052-7144468

 לארגון קרוב מזכירה 
לאחה"צ - ערב, ידע באופסי 

_____________________________________________)07-08(והקלדה, 03-6147133

 חברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה. **לא 
מכירות, 8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)07-08(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת לגילאי שנתיים, 

משרה מלאה + יום חופשי, 
30 ש"ח, לשעה + בונוס 

_____________________________________________)07-08(והטבות, 054-8474393

 לניהול משרד דרושה 
רצינית ואחראית למשרה 
מלאה, בעלת מוטיבציה 

_____________________________________________)07-08(וראש גדול,052-6364614

 דרושים עובדים להובלת 
דירות בירושלים, עדיפות לבעלי 

נסיון, תנאי שכר טובים, 
_____________________________________________)07-10ל(050-5809092

 לארגון חסד גדול, דרוש 
נהג משאית, 15 טון מאזור 

בני-ברק, לפרטים: 
052-5711767)07-08(_____________________________________________

 למרפאה מזכיר/ה לעבודה 
מהבית. לקבעית תורים, סידור 
יומן, מענה למיילים ועוד, 2-3 
שעות ביום, 35 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 דרוש/ה עובד/ת חרוצ/ה 
למשרד תיווך בבני-ברק. שעות 
גמישות, אין צורך בנסיון קודם, 

העבודה תמורת עמלות, 
054-7477054)07-07(_____________________________________________

 לבנק בירושלים בנקאי/ת 
איש/ית, לא חובה ניסיון, 

9,000 ש"ח. קריירה
 072-22-222-62)07-07(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח ופיננסים 
בבני ברק מזכיר/ה, לעבודה 
ממשרדית נעימה - לא מול 

לקוחות. משרת בוקר, 6,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לכיפות אלטמן דרושה 
עובדת זריזה, 5 ימים, 5-6 

_____________________________________________)07-08(שעות, 03-5782080

 למכבסה בב"ב 
עובד/ת לעבודה כללית, 

שכר גבוה, 
050-8460282)07-08(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 

חרוץ ומסור. 
ועובד מטבח מ.בוקר + נסיון,

052-6607070)07-08(_____________________________________________

 דרושה אישה יראת שמיים 
לעבודות בית קלות בב"ב, 

_____________________________________________)07-07ל(052-7132306

 דרושה סייעת לצהרון 
בגבעת שמואל לגילאי 3-5, 
כפעמיים בשבוע )אפשרות 

לבחורת סמינר(, 
_____________________________________________)07-07ל(054-3108704

 דרוש עובד חרוץ למחסן 
"ערכים" בבני-ברק כולל רשיון, 

בשעותת 14:30 עד 21:00, 
054-3236080 ,050-4119440)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, שיננית 
במסגר סטאג', במכללה בר"ג, 

מבצעת ניקוי אבנית )כמעט 
שנה( + בדירה + צילומים 

חינם )מעל גיל 30(, 
050-2261665)07-10(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)07-10(_____________________________________________

 למעון-יום במרכז ב"ב, 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים! 
 ,0505-903001

03-5703853)07-08(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, דרושה 

מדריכה + לינה, 
052-7672561)07-08(_____________________________________________

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה עובדת לשעות 

2:00-5:00. ת.מעולים 
_____________________________________________)07-08(למתאימה, 058-4457040

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה גננת/מטפלת 

לגילאי שנה עד שנתיים, 
ת.מצויינים למתאימה, 

058-4487040)07-08(_____________________________________________

 לנגרית רפאל, דרוש נגר 
עם נסיון בדחיפות, 

03-6777238)07-08(_____________________________________________

 לגלדריה בב"ב גבול גבעת 
שמואל, דרושים עובדי דלפק/
אחמשי"ם למשמרות, תנאים 

טובים למתאימים, 
052-8183423)07-10(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
דרושים נהגי משאיות עד 12 

_____________________________________________)07-10(טון. ארי 058-6888994

 לת"ת בב"ב דרוש איש 
תחזוקה + ידע במסגרות 

03-6714809 להתקשר 10:00 
15:00)07-08(_____________________________________________

 למעון חב"ד בת"א, דרושה 
מטפלת/גננת ליום/יוממים 

בשבוע, שכר גבוה, 
053-4281067)07-07(_____________________________________________

 לחברת נטו פיננסית 
בתל אביב נציגי/ות 

שירות ומתאמי פגישות, 
תנאים מעולים, שכר 

בסיס + בונוס
ron@neto-finance.co.il)07-10(_____________________________________________

 התפנה טבח מומחה 
_____________________________________________)07-08ח(לישיבות, 050-6560424

 אברך חזן ובעל קורא 
_____________________________________________)07-08ח(לאזור בני-ברק, 052-7681627

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 
_____________________________________________)07-08ח(קרנותותורמים, 052-7633316

 אברך מוכן לנסיעות לכל 
הארץ בעיקר בשעות הערב, 

_____________________________________________)07-08ח(רכב נאה, 050-4123406

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך,
_____________________________________________)07-08ח(052-7633316

 מעוניינת לבשל עבור 
משפחות ו/או משק בית, נסיון 

_____________________________________________)07-10ל(+ המלצות, 053-334886

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
כולל נסיון בנקיון, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________
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סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)06-09(_____________________________________________

■ 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 וייעו 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" - יעו 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 לייעו 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 

שלוחה 851.
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

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 

 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

 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 בתל אביב 
דרוש עובד כללי בעל 
רשיון לאופנוע ורכב 

_____________________________________________)04-07(חובה! 052-5676038

 לסופרמקט בבני-ברק 
בהרב קוק 24, דרוש עובד 

חרדי בוקר/אחה"צ, כולל ימי 
_____________________________________________)04-07(שישי, 050-4927000

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 
אפשרות למשרה חלקית, 

050-2044066)05-08(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 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

 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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)06-09(טובים!! 050-4121985

 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(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמכת גן 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)06-07(_____________________________________________

 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

מכשירנים/ות 
לצורך ההכשרות 

במבצע פסח

03-7564628  /  054-9420410
 054-8020143

יום ההכשרות ביום רביעי

במטבחים בבסיסי צה”ל
יב‘ בניסן 28.03.2018

ברחבי הארץ

משגיחי/ות כשרות
למערכת הביטחון

משרות ברחבי הארץ

משרות בכל אזור הצפון והדרום

השגחה בשבתות

משגיחי/ות כשרות לליל הסדר
בכל הארץ

במטבחי צה"לושביעי של פסח

אין צורך בניסיון קודם או תעודת הסמכה

השגחה ביום חול

במהלך שלוש השנים האחרונות
ניסיון של שנה לפחות כמשגיח/ת כשרות

מהרבנות הראשית או הצבאית
משגיח/ה מוסמך/ת בעל/ת תעודה

דרוש
אחראי מוקד קשרי לקוחות

משמרת צהרים/ערב

050-4158147

למעון בבני ברק

07:30 - 16:00
08:30 - 13:30

סביבת עבודה חמה ונעימה 

דרושה מטפלת:

דרושה מטפלת:

מזכיר/ה
12 שנות לימוד ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
שליטה בשפה האנגלית יתרון
מנהל/ת חשבונות

12 שנות לימוד
סוג 2 ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
נסיון ב SAP יתרון

 info@rekah.co.il  קו"ח
או לפקס 03-5576101

לחברת תרופות בחולון

דרושים

 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(_____________________________________________

 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. לפרטים:
052-7498025)06-07(_____________________________________________

 

avigail@prog.co.il
072-2201432

לסניפי בית פרוג בבני ברק ובירושלים

למתן יעוץ ומידע אודות הקורסים הנלמדים
וליווי סטודנטים מתעניינים

ימים א‘-ה‘ 
משרה מלאה

למוקד גביה משפחתי 
בפתח תקווה

לחברה מצליחה בתחומה

לפרטים: 03-7620204
17gius@gmail.com או במייל

דרוש/ה נציג/ה 

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות



המרכז הרפואי בקרית ויז׳ניץ
מקדם בברכה את המומחים החדשים במרפאה

ד"ר ליאת זקר – רופאת נשים 

ד"ר אמיר אגאבריה – נפרולוג ד"ר שירלי רזיאל – רופאת משפחה 

ד"ר אייל פורשמיט – כירורג 

ברוכים 
הבריאים

לכבוד
ההתחלה
החדשה,
לחיים!

לשלום!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

בנוסף לשירותכם

מרכז רפואי ויז'ניץ - רח' דמשק אליעזר 12, בני ברק

הזמנת תורים: 3555*

נשים  עינייםמשפחה שירותי לקיחת דםתזונאיתילדים עוראורתופד

שירותי סיעודרופא תורן בשבתמזכירותראומטולוגכירופדיסט



חסמת את חניית השכן? 
הדו"ח בדרך

/ עמ' 4

כחלון, מה עם 
"נטו אחריות"?

/ דוד רוזנטל, עמ'  4

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

עמ' 6-7

בס"ד יום רביעי כ"ט בשבט תשע"ח   14/2/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג', כ"ח בשבט תשע"ח 13/2/18

דולר ארה"ב « 3.5270
אירו « 4.3526
לירה שטרלינג « 4.9040
יין יפני « 3.2782
פרנק שוויצרי « 3.7779

צרות בצרורות: 
טבע נערכת 

לפגיעה נוספת
/ עמוד 8

הסלמה בצפון:
תג מחיר תקציבי

משרד הביטחון צפוי לדרוש מאות מיליונים כדי לחזק מבנים בצפון 
ולשפר את מוכנות צה"ל • למרות זאת, לא צפוי עיכוב באישור תקציב 

המדינה וגם האופוזיציה מתקשה להתנגד / עמ' 2

מפתיע: ישראל 
שלישית בדירוג 
ההשכלה בעולם

/ עמ' 2 

בעלזא שברה שיא 
בקמפיין נרחב בדיגיטל 

/ עמ' 8

גויס  שקל  מיליון   6 של  התרמה  יעד  המפוארת:  לחסידות  כלכלי  הישג 
בתוך כיממה והתרומות המשיכו לזרום מכל רחבי הציבור החרדי • הוראת 

האדמו"ר הפכה לצו השעה והוכיחה את עצמה

054-2038807 | 03-5718887 | ר׳ טרפון 8 בני ברק
שעות פתיחה: א-ד 09:00-20:00 יום ה׳ מ09:00-21:00 יום ו׳ מ08:00-14:30

 ניסיוןשנות25

 עובדדרוש
 מספרה מקצועיתמספרת אפרים

מחירים מיוחדים והנחות 
לבחורי ישיבה ואברכים

03-523-66-50
052-710-222-8 | 050-333-222-8

במחיר הכי זול!
הקדימו הזמנותיכם!

רמי השכרת רכב
מהחברות המובילות

להצעת מחיר  מוזלת התקשרו:

מבצעים 
לפורים ופסחמיוחדים 

מחירים

ללא תוספת
עונה
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