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פישל רוזנפלד

סיבות  מעט  לא  השבוע  היו  כחלון  משה  האוצר  לשר 
להורדת  לפעילותו  להתכחש  אפשר  אי  לראשונה  לחגוג. 
למעשה,  עצמם.  בעד  מדברים  והנתונים  הדיור  מחירי 
האחרונות  בשנים  ביותר  הארוכה  הדירות  מחירי  בירידת  מדובר 
)מאז 2007(, ירידת מחירים רציפה מזה ארבעה חודשים )דצמבר 
 .2017 אוקטובר-נובמבר  לעומת   1% של   )2018 -2017ינואר 
רצופים  חודשים  ארבעה  של  ירידה  חלה  בה  האחרונה  הפעם 
במחירי הדירות היתה בחציון השני של 2006, וגם אז קרה הדבר 

בעקבות מלחמת לבנון השנייה.
ידי  על  חודש  מדי  המתפרסם  הדירות'  מחירי  'מדד  מנתוני 
מחירי  עליית  קצב  כי  עולה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
ממדד  גם  ל-1.2%.  הואט  האחרונים  החודשים  ב-12  הדירות 
ולראשונה  דומה  תמונה  עולה  מחוזות  לפי  בפילוח  הלמ"ס 
נרשמה ירידה בכל ששת המחוזות. הירידה החדה ביותר נרשמה 
ירידה  נרשמה  צפון  ירושלים, בשיעור של 3.1%. במחוז  במחוז 
של 1.6%, במחוז חיפה ירידה של 0.4%, במחוז מרכז ירידה של 
0.3%, במחוז ת"א ירידה של 0.8% ובמחוז דרום ירידה של 0.3%.

רשמו  החדשות  הדירות  מחירי  כי  הלמ"ס,  מנתוני  עולה  עוד 
במדד  שנרשמה  מזו  כפולה  כמעט  משמעותית,  ירידה  החודש 
בלבד,  חדשות  לדירות  מתייחס  זה  מדד   .2.1% בשיעור  הקודם, 
עם  מוזל.  במחיר  הנמכרות  למשתכן  מחיר  דירות  את  גם  וכולל 
במדד  שנבחנו  העסקאות  מכלל  המוזלות  הדירות  שיעור  זאת, 
בחודש  הקודם.  החודש  במדד  שנכלל  מזה  יותר  נמוך  האחרון 
הקודם משקל הדירות המוזלות עמד על כ25% ובחודש הנוכחי 
מדובר במשקל של 19.8%. עדיין משקל גבוה של דירות מוזלות, 
התעצמה  הדירות  במחירי  הירידה  זאת,  למרות  יותר.  נמוך  אך 

ועומדת כאמור על 2.1%.
וצייץ בחשבון הטוויטר שלו:  כחלון מיהר לברך על הנתונים 
" חודש רביעי ברציפות של ירידה במחירי הדירות - שיא של 12 

שנים. המשימה טרם הושלמה, ממשיכים בכל הכח".
לדברי  מהנתונים.  התלהב  ממש  שלא  מי  יש  כי  שנראה  אלא 
השמאי אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר. "ארעיות 
ללא  הלמ"ס  מדדי  את  הופכים  למשתכן  מחיר  ועיוותי  הנתונים 
רלוונטיים". לדברי דנוס, הקיפאון בשוק הנדל"ן נמשך. "בחודש 
ינואר נמכרו לפי הלמ״ס 1,780 דירות חדשות, מתוכן 356 דירות 
היו במחיר למשתכן )כ-20%(. אם הדירות הללו נמכרו במחירים 
הנמוכים בכ-20% ממחיר השוק, הרי שמרבית הדירות החדשות 
יותר,  גבוהים  במחירים  נמכרו  הרחב,  לציבור  בינואר  שנמכרו 
אחרת אין דרך להסביר 'ירידה' זמנית במדד מחירי דירות חדשות 

של 2.1% בלבד".
דנוס התייחס גם לנתוני הירידה במכירת דירות חדשות ואמר 
כי "גם כאן, תכנית מחיר למשתכן, על עשרות אלפי זוכיה שלא 
שתדווח,  עסקה  על  ולחתום  דירתם  את  לבחור  עדיין  מוזמנים 
משבשים את נתוני הביקוש ומורידים אותם. רצון הציבור לרכוש 
עלה.  אף  אלא  האחרונים  בחודשים  פחת  שלא  רק  לא  דירות 

הקיפאון בשוק הנדל"ן נמשך".
דווקא  טוען  הדירות,  מחירון  עורך  יצחק,  לוי  לעומתו, 
הדירות  במספר  "הירידה  לדבריו,  הצטמצם.  בשוק  שהקיפאון 
שנמכרו בשלושת החדשים האחרונים, מצטרפת למגמה אותה אנו 
ירידה חדה בפעילות שוק הנדל"ן.  רואים בכל השנה האחרונה, 
מתבצעות,  עסקאות  מוחלטת.  בהקפאה  מדובר  אין  זאת,  עם 
בעיקר בדירות מיד שנייה, שאף הן שוהות בשוק תקופה ממושכת 
במחיר  לדירות  ממתינים  הצעירים  והזוגות  מאחר  מכירתן.  עד 
למשתכן והמשקיעים רוכשים במספרים נמוכים בלבד, לא עולה 
בידם של משפרי הדיור למכור את דירתם הישנה ולכן הם אינם 

היחידה  הסיבה  אינה  זו  אך  חדשות.  דירות  לרכוש  מסוגלים 
לירידה ברכישת דירות חדשות: הציפייה לירידת מחירים אינה 
מתממשת: היזמים למרות הירידה המאוד חדה במכירת דירות, 
ואז  יפרצו  הביקושים  להערכתם,  הנחות.  לתת  ממהרים  אינם 
יהיה מחסור חמור בהיצע הדירות החדשות עקב מיעוט התחלות 
הבנייה, והדירות תימכרנה במחירן המלא. רובם יכולים להמשיך 

להתקיים עם המלאי הקיים".
במחוזם  דווקא  היא  החריפה  "הבעיה  כי  יצחק,  אמר  עוד 
בבנייה  הירידה  עקב  להתקיים  שמתקשים  הביצוע  קבלני  של 
והזוגות הצעירים,  החדשה. המשקיעים רוכשים דירות בחו"ל, 
ומרוכזים  שנייה,  מיד  דירות  לרכוש  חוזרים  בחלקם,  לפחות 

פחות במחיר למשתכן. המצב בולט בעיקר בפריפריה".
 

50 אלף דירות

על  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  הודיעה   2016 בנובמבר 
כך שהיא מפסיקה לפרסם את נתוני הדירות בשל בעיות שהתגלו 
הלמ"ס  חזרה  מפתיע  באופן  השבוע,  השיכון.  משרד  בדיווחי 
לדווח לראשונה נתונים אלה, שחשובים ביותר, שכן הם מהווים 
על  פעם  אחר  פעם  המוזכר  הלאומי,  הדירות  היצע  את  למעשה 
ידי הממשלה כהסבר לעליות המחירים ולצורך להגדיל את קצב 

התחלות הבנייה.
אלא שדווקא פרסום הנתונים סיבך את משרד האוצר, שבמקום 
בחמש  נרשמה  שלראשונה  הנדירה,  המחירים  ירידת  את  לחגוג 
מדדים במקביל, נאלץ לפרסם את ההודעה הבאה: "משרד האוצר 
מבקש להדגיש כי נתוני הלמ"ס כוללים מכירות במסגרת 'מחיר 
במסגרת  המכירות  בהודעתו(.  מציין  שהלמ"ס  )כפי  למשתכן' 
היתר  מתן  למועד  ביחס  רבה  בסמיכות  מתאפיינות  זו  תכנית 
הבניה, זאת בניגוד גמור למכירת דירות בשוק החופשי. לפיכך, 
ההאצה שנרשמה בשנה האחרונה במכירת דירות במסגרת 'מחיר 
למשתכן' יש בה כדי להטות כלפי מטה את מלאי הדירות החדשות 
שלא נמכרו. ניתוח שערכנו מעלה מתאם שלילי גבוה בין מכירות 
אלו לבין מלאי הדירות הלא מכורות. בנוסף יצוין, כי נתוני מכירת 
דירות חדשות כפי שדווחו ע"י הלמ"ס אינם תואמים את הנתונים 

המנהליים )דיווחי הקבלנים לרשות המסים(".
למקרה שתהיתם, מאחורי ההודעה הדי-מוזרה עומדת אמירתו 
של כחלון בישיבת וועדת הכספים לפני כחודש, כי יש בשוק 50 
לא  מוכנות למגורים שאינן מכורות. במשרד האוצר  דירות  אלף 
ממש ידעו לספק עד לרגע זה מקור לנתון הזה, בזמן שבו הלמ"ס 

לא מפרסם את נתוני הדירות המוכנות הלא מכורות.

פספוס הבחירות

אם לשפוט לפי נתוני הלמ"ס, נראה כי השר כחלון, שעשה כל 
שביכולתו בשבוע האחרון כדי למנוע בחירות, טעה. כך לפחות 
על פי גורמים בשוק הנדל"ן שטוענים כי ירידת מחירים נדירה כפי 

שראינו כעת בנתוני הלמ"ס סביר להניח שלא תחזור על עצמה.
המחירים  לירידת  הסיבה  הנדל"ן,  בשוק  גורמים  פי  על 
הראשון  במקביל.  שהתקיימו  'אירועים'  בשני  נעוצה  הדרמטית 
השני  הבנייה.  התחלות  מספר  הגדלת  כלומר  ההיצע,  הגדלת   –
דירות להשקעה,  רוכשי  לדירות. בעיקר מצד  - הפחתת הביקוש 
ליוזמה הממשלתית  גם מצד רוכשי דירה ראשונה שהודבקו  אך 
במחירי  הנמכרות  הדירות  משוק  ויצאו  מוזלות  דירות  למכירת 
שוק. אלא שלדבריהם, על פניו, הנתונים בשני המקרים משתנים, 
ועל כן נראה כי ספק אם כחלון יוכל לחגוג 'ניצחון' דומה בתקופה 

הקרובה.
כך למשל, כשמדובר בהיצע, לאחר שש שנים של עלייה במספר 
נרשמה   2017 בשנת   ,)2010-2016( החלה  שבנייתן  הדירות 
לראשונה ירידה במספר הדירות שבנייתן החלה. כך למשל, בעוד 
בשנת 2016 החלו בניית של כ-55 אלף דירות, בשנת 2017 נרשמו 
50 אלף בלבד. רק בשבוע שעבר פרסמה קרן המטבע הבינלאומי 
כי הוא  את הדו"ח שלה הנוגע לכלכלה הישראלית וממנו עולה 
מספר  של  נוספת  ירידה  תהיה  בשוק,  ההאטה  רקע  שעל  צופה 

התחלות הבניה בשנת 2018.
גם בביקוש, על אף שמשקיעי הנדל"ן לא ממש ממהרים לרכוש 
יוכל משרד האוצר להמשיך  ועד מתי  דירות להשקעה, ספק אם 
שני  העדר  למעשה,  הנוכחי.  למשתכן  מחיר  הגרלות  בקצב 
המרכבים האלה מסכנים לא במעט את תמונת הניצחון לה מצפה 
השר כחלון בכל מאודו, ויש שיאמרו כי על אף הסקרים שפורסמו 

לאחרונה, עבורו בחירות בעת הזו היו בזמן הנכון.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן 

גרפיקה:  
מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 

מלי מתתוב, שרה מור 
כתבים:

פישל רוזנפלד, הילה פלאח, אלי כהן
 מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

מחיר הדירות יורד – 
זמנית בלבד

לראשונה מזה עשור נרשמה ירידה במחירי הדירות במשך ארבעה חדשים רצופים, ושר האוצר 
ממהר לחגוג את ההישג  אלא שבחינה לעומק מגלה כי מדובר בצירוף נסיבות נדיר, ולא סביר 

שהמצב יימשך כך לאורך זמן  האם כחלון פספס הזדמנות לבחירות?



הלוואת "מחתנים" 
 עד 300,000 ₪

כדי שהשמחה שלכם תהיה כמו שאתם באמת רוצים
 שתי הלוואות עד 150 א' ₪ כל אחת  פטור מעמלות עו"ש לשנתיים   כרטיס אשראי חינם לשנתיים

*בכפוף לנהלי הבנק ולתנאי התוכנית * שתי הלוואות עד 150 א' כל אחת לזוג/להורי 
החתן/להורי הכלה *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש *פרסום 
 זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 במרכנתיל יש לך תמיד עם מי לדבר,
אנחנו מחכים לך בסניף עם מגוון פתרונות בהתאמה אישית.

חייגו עכשיו למרכנתיל 5600*
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הלוואה גדולה לרגעים גדולים
בשביל זה אנחנו כאן.
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פישל רוזנפלד

הפסח  חג  לקראת  החקלאות  משרד  מהיערכות  כחלק 
במטרה  ישיבות  סדרת  הנהלת המשרד  קיימה  ובא,  הקרב 
לוודא אספקה סדירה של פירות, ירקות, בשר וביצים לקראת החג. 
מניתוח הנתונים עד כה, עולה כי לא צפוי מחסור בתוצרת טרייה, 
לרבות: פירות, ירקות, חלב, בשר עוף ובשר בקר. עם זאת, כבבל 
לביצים  החריג  הביקוש  עקב  בביצים  למחסור  צפי  קיים  שנה, 
לקראת פסח. על כן, נערך משרד החקלאות מבעוד מועד, ופתח 
מכסה  מכס.  ללא  ביצים  מיליון   160 של  בהיקף  לייבוא  מכסה 
ליבואני  שיאפשר  דבר  לייבוא,  מגבלה  מהווה  אינה  כזה  בהיקף 

הביצים לייבא ביצים ככל שיידרש. 
בהתאם  רק  ביצים  יביאו  שהיבואנים  היא  ההנחה  כן,  כמו 
הביצים  מחירי  האחרונות.  בשנים  שקרה  כפי  המקומי,  לביקוש 
ביצים  של  יהיה  הייבוא  ועיקר  זה  למועד  נכון  סבירים  באירופה 

"חומות", בעקבות המחסור באירופה בביצים "לבנות".
מקניית  נמנע  בישראל  הציבור  כי  נראה  עבר,  מקרי  פי  על 
זהות  בביצים  שמדובר  למרות  ברורה,  לא  מסיבה  אלו,  ביצים 
הינו  הצבע  מקור  כי  המשרד  מבהיר  כן  על  ה"לבנות".  לביצים 
היא  לבן  הוא  התרנגולת  של  עורה  צבע  כאשר  התרנגולת,  בזן 
מטילה ביצים "לבנות" וכאשר צבע עורה חום, היא מטילה ביצים 

"חומות".

יותר דגים, פחות בשר קפוא
סקירה  החקלאות  במשרד  חוץ  לסחר  המרכז  פרסם  כך,  בתוך 
טרייה  חקלאית  תוצרת  של  והייצוא  הייבוא  נתוני  של  ראשונית 
לשנת 2017 תוך השוואה לשנים 2015 ו-2016. בין הנתונים: יצוא 
טרי  בשר  חיות,  וכבשים  חי  בקר  יבוא  וירקות,  פירות  של  ויבוא 

גבינות ודגים. 
פירות  יותר  ייצאנו  ל-2016?  ביחס  ב-2017  לנו  היה  מה  אז 
טון   15,000 כ-  של  עלייה  חלה  טריים,  פירות  בתחום   - טריים 

על  עמד  היצוא  וערך  העיקריים  הטריים  הפירות  ביצוא   )19%(
את   לציין  ניתן  עלה,  שיצואם  הפירות  בין  דולר.  מיליון  כ-330 
האבוקדו, התמרים והאפרסמון, לעומת ירידה ביצוא ענבים, רימון 

ומנגו.
הדר,  פירות  בתחום   - אשתקד  לעומת  יותר  יצאנו  הדרים  גם 
בשנת  טריים  הדרים  תיבות  מיליון   3 כ-  של  ביצוא  עלייה  חלה 
על  עמד   2017 לשנת  היצוא  וערך   ,)34%(  2016 לעומת   2017
כ-230 מיליון דולר. בין פירות ההדר שיצואם עלה ניתן לציין את 

הקליפים מזן אור, סוויטי, וכן אשכולית לבנה. 
לעומת זאת, ירקות ייצאנו פחות - בתחום הירקות הטריים, חלה 
ירידה של כ-50,000 טון )10%( בשנת 2017, לעומת שנת 2016, 
הירקות  בין  דולר.  מיליון  כ-360   על   עמד  השנה  היצוא  וערך 
וירידה  והסלרי,  הצנונית  הפלפל,  את  לציין  ניתן  עלה  שיצואם 

בייצוא בטטות, גזר ותפוח אדמה. 
ממשיכה  אירופה  כי  עולה  הנתונים  מניתוח 
בכל  ובמיוחד  ליצוא   העיקרי  היעד  את  להוות 
האמור לפירות טריים )80% מסך היצוא(. זאת, 
האירופאי,  לאיחוד  היצוא  בסך  צמצום  למרות 
ומירידת  בשווקים  מהתחרות  בעיקר  הנובע 
לכך,  בנוסף  האחרונות.  בשנים  היורו  ערך 
היצוא העיקרי של  ההדרים מהווים את מרכיב 
מזרח- ליעדי  מישראל  טרייה  חקלאית  תוצרת 

אסיה )דרום קוריאה, יפן וסין(. בתחום הירקות 
ובשנת  לרוסיה,  ביצוא  עליה  קיימת  הטריים, 
ליצוא  ביותר  הגדול  ליעד  רוסיה  הפכה   2017

ירקות טריים מישראל. 
בעיקר   ?2017 בשנת  יותר  ייבאנו  מה  אז 
נמשכה  הדגים,  בתחום   - ודבש  גבינות  דגים, 
מגמת הגידול  ביבוא מסיבי של דגי פילה אמנון 
קפוא )מסין( בהיקף של כ-17,000 טון, לעומת 
הורדת  עקב  קודמות  בשנים  טון  כ-11,000 
ביבוא  עלייה  קיימת  לכך,  בנוסף  המכסים. 

גבינות קשות עקב פתיחת מכסות יבוא פטורות ממכס, וכן עלייה 
ביבוא דבש, עקב מחסור זמני שהתקיים בענף בשנת 2017.  

ומה ייבאנו פחות? עגלים חיים ובשר קפוא - בתחום יבוא בקר 
וצאן חי קיימת ירידה בכמות היבוא בין השנים 2017-2016 ועיקר 
יבוא הבקר התבצע ממדינות הא"א )הונגריה ופורטוגל( על חשבון 
של  ירידה  נרשמה  כן,  כמו  מאוסטרליה.  בייבוא  הירידה  המשך 
כ-10% ביבוא בשר קפוא ומנגד נרשמת מגמה של עלייה בהיקף 
מההיבטים  הייבוא  פתיחת  עקב  הן  טרי,  בקר  בשר  של  הייבוא 
הווטרינריים והן עקב עלייה הדרגתית ומתמשכת במכסות הייבוא 

של בשר טרי מכל העולם. 
גם בצל ומלפפונים ייבאנו פחות – בשנת 2017 נרשמה ירידה 
ייבאנו  שום  מנגד,  טריים.  ומלפפונים  בצל  בייבוא  משמעותית 
הרבה יותר – בשנת 2017 ניתן לראות עלייה משמעותית ביבוא 

שום )רובו מסין(.

פישל רוזנפלד

הפיקוח על הבנקים הודיע על שינוי הוראותיו לבנקים 
הנוטלים  ללקוחות  לאפשר  במטרה  המשכנתאות,  בתחום 
משכנתא והנם בעלי יכולת החזר למצות את יכולתם לרכוש דירה 
עם הון עצמי של 25% )או 30% למשפרי דיור(, וכמו כן למנוע 
יממנו חלק מההון העצמי באמצעות הלוואה  מצב שבו לקוחות 
משלימה של אשראי צרכני, שהוא יקר יותר ופחות מתאים למימון 
רכישת דירה. ההוראה החדשה רלוונטית רק להלוואות לרכישת 
דירה למגורים ולא לצורך רכישת דירה להשקעה, ותיכנס לתוקף 
לאחר הערות חברי הועדה המייעצת לענייני בנקאות, ב- 15 למרץ 

.2018
בשיעור  לדיור  הלוואות  הבנקים,  על  הפיקוח  הוראות  פי  על 
הבנק  ידי  על  משוקללות  אחוזים   75 עד   60 של   )LTV( מימון 
בשיעור של 75% לצורך חישוב יחס הלימות ההון, לעומת שיעור 
אלה  דרישות   .45%-60% של   LTV-ב להלוואות   50% של 
למצות  יכולים  אינם  מעטים  לא  לקוחות  שבפועל  לכך  מובילות 

)רוכשי   75% עד  של  מימון  בשיעור  הלוואה  ליטול  זכאותם  את 
דירה ראשונה( או 70% )משפרי דיור(. הפיקוח על הבנקים הפיץ 
לפיה  בנקאות,  לענייני  המייעצת  לוועדה  הוראה  טיוטת  השבוע 
 LTV-בגין משכנתאות ב יחול  בלבד  שיעור השקלול של 60% 
של 60% עד 75%. נזכיר שלפי הוראות הפיקוח על הבנקים רוכשי 
דירה להשקעה אינם יכולים ליטול משכנתא ב-LTV העולה על 

50%, כך שההקלה אינה רלוונטית עבור משקיעים.
נוטלים  מהלקוחות  כרבע  הבנקים,  על  הפיקוח  נתוני  לפי 
יתר הלקוחות  הדירה.  יותר משווי  או  בגובה של 60%  משכנתא 
כ-10%  הדירה.  משווי  מ-40%  גבוה  עצמי  הון  בפועל  מביאים 
אחוזים   55-60 של  מימון  בשיעור  משכנתא  נוטלים  מהלקוחות 
משווי הדירה, רובם רוכשי דירה ראשונה )וחלק נמוך יחסית הם 
משפרי דיור(, וככל הנראה לפחות לחלקם ההקלה תהיה רלוונטית 
והם יוכלו מעתה לקבל ביתר קלות משכנתא בשיעור מימון גבוה 

מ-60%. 
הרגולציה  מגמת  את  תואמת  ההון  בדרישות  ההקלה 
 "4 "באזל  של  הסופיות  בהנחיות  לביטוי  שבאה  הבינלאומית, 

כללו  ההנחיות  האשראי.  סיכון  בגין  ההון  בדרישות  המתמקדות 
תוך  משכנתאות,  בגין  ההון  לריתוק  בדרישות  הקטנה  היתר  בין 
יודגש, שגם  הגברת הרגישות לשיעור המימון של המשכנתאות. 
הבנקים  על  הפיקוח  של  ההון  דרישות  כאמור,  התיקון  לאחר 
מאלה  משמעותית  מחמירות  יהיו  משכנתאות  כנגד  בישראל 

הקיימות בעולם.
להם  שיש  ללקוחות  לסייע  נועד  המשכנתאות  בתחום  "הצעד 
יכולת החזר אולם ההון העצמי שצברו אינו מאפשר להם לרכוש 
את הדירה בשיעור מימון של למטה מ-60%. הפחתת דרישות ההון 
עצמי  הון  עם  דירה  לרכוש  מהלקוחות  לחלק  תאפשר  מהבנקים 
משלימה  צרכנית  הלוואה  שנטלו  וללקוחות  בפועל,  נמוך  יותר 
מבנקים או ממלווים חוץ בנקאיים - ליטול אותה כמשכנתא, שהנה 
זולה יותר ומותאמת יותר לרכישת דירה. צעד זה מתאפשר כיום, 
על רקע העובדה שהבנקים צברו כריות הון גדולות כנגד פעילות 
תיק המשכנתאות  בסיכון  הירידה שחלה  רקע  ועל  המשכנתאות, 
של הבנקים, לאור צעדים רבים שביצע הפיקוח על הבנקים בשנים 

האחרונות", אמרה ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים.

כמידי שנה נערכים במשרד החקלאות לביקוש החריג ופתחו מכסה לייבוא של 160 מיליון ביצים ללא מכס  וגם: 
סיכום נתוני היצוא והיבוא בשנה האחרונה מגלה כי הישראלים צורכים יותר דגים ופחות בשר קפוא

שינוי הוראות לבנקים יגרום לכך שנוטלי משכנתאות באחוז מימון גבוה יוכלו למצות את זכאותם עד למינון 
של 70-75% מערך הדירה

עקב הביקוש החריג לחג: 
צפי למחסור בביצים

בנק ישראל מקל על לוקחי המשכנתאות
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תוקף המבצע בין התאריכים י"ז באדר-י"ד בניסן תשע"ח )4-30.3.18(. לא כולל מחלקת צילום. לא תינתן הנחה בכפולות. למשלמים בכרטיס מקבוצת 
ישראכרט המשויך לתכנית "מגיע לך יותר". הנפקת כרטיס המשויך לתכנית "מגיע לך יותר" בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ. טל"ח.

מתחדשים לחג?
מגיע לכם יותר!!

מגיע לך יותר!!

₪100 הנחה!
ברשת טרקלין חשמל כהלכה

בקנייה מעל ₪350 כולל כפל מבצעים והנחות

הטבה בלעדית רק ללקוחות תכנית "מגיע לך יותר!!" של ישראכרט

"מגיע לך יותר!!" תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

1-800-22-88-44
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הממשלה  ראש  הודיע  השבת  צאת  עם 
נתניהו כי לא יהיה באפשרותו להשתתף 
בעיר  הגג'  'הסכם  חתימת  בטקס 
החרדית אלעד, בשל מחלתו בימים האחרונים. 
בהכנות  ועסקו  מעט  לא  שציפו  בעירייה, 
הממשלה  ראש  של  בואו  לקראת  קדחתניות 
אותו  ולדחות  הטקס  את  לבטל  בחרו  לעיר, 

למועד בלתי ידוע.
ב'קו  כאן  חשפנו  שעבר  בשבוע  כזכור, 
תוכנן  הגג'  'הסכם  חתימת  טקס  כי  עיתונות' 
צפויים  היו  ובאירוע  הנוכחי  ראשון  ליום 
האוצר  שר  נתניהו,  הממשלה  ראש  להשתתף 
הפנים  שר  גלנט,  והשיכון  הבינוי  שר  כחלון, 
ציבור  ואישי  חרדים  כנסת  חברי  דרעי,  אריה 
שינה  נתניהו  הצינון שחטף  כאמור,  אך  רבים. 

את התכניות.
עיתונות',  ב'קו  כאן  בהרחבה  שסיקרנו  כפי 
 2018-2020 השנים  במהלך  ההסכם,  פי  על 
דיור  יחידות  כ-5,400  אלעד  בעיר  ישווקו 
ערך  שוות  דיור  יחידות  כ-13,300  ובנוסף 
בקרקע  מתחמים  בארבעה  ותעסוקה  למסחר 
באישור  להתווסף  עשויים  לאלה  מדינה. 
תקנות  מכוח  דיור  יחידות  כ-1,567  הוועדה 
התכנון והבניה, כך שסך הכל צפי יחידות הדיור 

שישווקו בשנים אלה יעמוד על כ-20,267.
ליחידות  שאושר,  ההסכם  פי  על  בנוסף, 
הדיור החדשות יוקמו בעיר גם מוסדות ציבור, 
מתנ"סים  וגנים,  ספר  בתי  כנסת,  בתי  בהם 
מסתכם  ההסכם  תקציב  כלל  ספורט.  ואולמות 
הפיתוח  עבודות  מתוכם   ₪ מיליארד  בכ-3.1 
מוסדות  ועלות   ₪ מיליארד  בכ-2.8  מוערכות 

הציבור מוערכת בכ-270 מיליון ₪.

פישל רוזנפלד

לאחר שלושים שנה בהן התכנית הייתה 
הבינוי  משרד  השבוע  הודיע  תקועה, 
יחידות  כי הוא מקדם בניית כ-2,000  והשיכון 

דיור במועצה המקומית רכסים. 
הבינוי  משרד  שמוביל  התכנית  במסגרת 
והשיכון ובשיתוף רשות מקרקעי ישראל, תקודם 
יחידות   1,890 ייבנו  ובה  הפרסה  בניית שכונת 
כ-105,000  ועוד  ציבור  מוסדות  בניית  דיור, 
מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר למועצה המקומית 
החרדית רכסים. בנוסף, יוקם מרכז עירוני ראשי 
)מע"ר( אשר יהווה חוליית חיבור בין שני חלקי 
כניסה  יכלול  ואף   – והחדש  הקיים   – היישוב 

חדשה ליישוב.
לקידום   1823 ממשלה  החלטת  במסגרת 
החרדית,  האוכלוסייה  עבור  דיור  פתרונות 
המקומית  למועצה  המתאר  לתכנית  ובהתאם 
כשבועיים  לפני  רק  להפקדה  שאושרה  רכסים 
בוועדה המחוזית בחיפה, אושרה להפקדה גם 
עירוני  )מרכז  והמע"ר  הפרסה  שכונה  תכנית 
במסגרת  רכסים.  המקומית  במועצה  ראשי( 
דיור,  יחידות   1,980 ליישוב  יתווספו  התכנית, 
וכ- ציבור  מוסדות  שטחי  מ"ר  כ-87,000 
עלות  ותעסוקה.  מסחר  שטחי  מ"ר   105,000
כ-270  על  עומד  הציבוריות  התשתיות  פיתוח 

מיליון ₪.
התכנית לשכונת הפרסה והמע"ר מקדמת את 
רכסים באופן משמעותי אל עבר עידן חדש של 
חדיש,  תחבורתי  ומרכז  תעסוקה  לצד  מגורים 
המקומית  המועצה  תושבי  את  ישרתו  אשר 
מוקד  מהווה  אשר  דבר  שבצפון,  החרדית 
אזור  בכל  החרדית  לאוכלוסייה  נוסף  משיכה 
סביבתיים  גורמים  של  שורה  כן,  כמו  הצפון. 
קירבה  שכנים,  יישובים  טופוגרפיה,  כגון 

לכביש אזורי ראשי ועוד, מאפשרים את פיתוח 
 6 כביש  לתוואי  מעבר  אל  מזרחה,  היישוב 

שנמצא בתחומו. 
מהווים  הפרסה  ושכונת  המע"ר  תכנון 
של  לתכנון  דופן  ויוצאת  חד-פעמית  הזדמנות 
מרכז חדש ליישוב, הנותן מענה מקיף לתושבי 
השכונה בפרט, ולתושבי רכסים בכלל. התכנון 
למרכז  המתאימים  השימושים  כל  את  כולל 
רגל  להולכי  עירוניות  איכויות  ומעניק  יישוב, 
הטופוגרפיה  למרות  זאת,  אופניים,  ורוכבי 

המאתגרת ברכסים.
כי  נכתב  והשיכון  הבינוי  משרד  בהודעת 
"האישור שהתקבל בותמ"ל מקדם משמעותית 
והצפי  לפועל,  הוצאתה  עבר  אל  התכנית  את 
תקבל  הנוכחית  השנה  במהלך  כבר  כי  הוא 

התכנית תוקף ויחל שלב שיווק הקרקע".
גלנט,  יואב  והשיכון,  הבינוי  שר  לדברי 
ביורוקרטיים,  קשיים  של  שנה   30 ״לאחר 
חילצנו את רכסים ממצוקת הדיור הקשה שכפו 
בקרוב  נוספים.  וארגונים  התכנון  גופי  עליה 
2000 יחידות דיור. לכל אזרח  נחל בבנייה של 
למוצאו,  קשר  ללא  הוגן  לדיור  הזכות  את  יש 
אנו  האחרונות  השנים  בשלוש  ואמונתו.  דתו 
האוכלוסייה  לטובת  מיוחד  מאמץ  ממקדים 
החרדית במטרה לקדם מגוון רחב של פתרונות 
דיור כפי שלא נעשה מאז קום המדינה. משרד 
המרץ  במלוא  לפעול  ימשיך  והשיכון  הבינוי 
בשיווק תכניות הנותנות מענה לכל אזרח ולכל 

מגזר במדינת ישראל".
אישור  עם  מסר  יוצר,  אריאל  הותמ"ל,  יו"ר 
התכנית, כי היא "כוללת פתרונות דיור ייחודיים 
ציבור  מבני  של  ותוספת  החרדית  לאוכלוסייה 
שיובלו לפיתוח נרחב ברכסים. בנוסף, התכנית 
לחיזוק  שיתרום  ומסחר  תעסוקה  אזור  כוללת 

האיתנות הכלכלית של העיר".

אחרי 30 שנה: פתרון 
לדיור ברכסים

תכנית שהייתה תקועה ב-30 השנים האחרונות לבניית כאלפיים 
גלנט:   • החרדי  למגזר  דיור  כפתרון  תקודם  ברכסים,  דירות 
לטובת  מיוחד  מאמץ  ממקדים  אנו  האחרונות  השנים  "בשלוש 

האוכלוסייה החרדית"

הטקס  נדחה  הממשלה,  ראש  את  שתקף  פתאומי  צינון  בשל 
שתוכנן ליום ראשון – למועד בלתי ידוע

טקס  בוטל  האחרון:  ברגע 
חתימת 'הסכם הגג' באלעד

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים בשוקולד, 
מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים בתהליך ייצור 
שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם תיהנו משוקולד 

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.



קונים
מוצר ב-999 ₪

מוצר שני שבמבצע ב-ומעלה ומקבלים

במבצע פסח מחשמל!

מוגבל למוצר אחד ללקוח. כמות מינימלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט, מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנק’ 
המכירה עצמה. המבצע בתוקף עד 10.4.18 או /ו עד גמר המלאי. צרכן הרוכש מוצר ומוסר מוצר ישן דומה במעמד 
הקנייה או במעמד אספקת המוצר החדש לבית לקוח יקבל הטבה נוספת בתווי קנייה. תווי קנייה של רשת גולף. 
סכום התו מצוין על גבי המוצרים. תוקף מימוש התו עד 31.7.2023 בכפוף לתנאים המצוינים בתו. אין כפל מבצעים.

אלעד
שמעון בן שטח 8, 

מרכז רימון 
0737-218-218

 חיפה הדר
הנביאים 25

04-8678877

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

צפת
העליה ב'4

04-9040079

נתיבות
בעלי המלאכה 5,

מתחם צים סנטרס
08-9932290

נפרדים מהמכשיר הישן - נהנים ממכשיר חדש
ומרוויחים תווי קניה מתנה*

מבצע הטרייד אין ממשיך
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ישראל פרסם השבוע את הדו"ח השנתי של הבנק,  בנק 
הציבורית  התחבורה  למצב  הדו"ח  מתייחס  היתר  ובין 
התחבורה  לשיפור  שאת  ביתר  לפעול  הממשלה  "על  בישראל. 

הציבורית בישראל", נכתב בדו"ח.
עשוי  הציבורית  לתחבורה  התשתיות  שיפור  הדו"ח,  פי  על 
הקיימת  החיים  לרמת  המשק  של  התכנסותו  לתהליך  לתרום 
החיים  ולרמת  לצמיחה  יתרום  הוא  המפותחות:  במדינות 
יתמוך  לפירמות,  עובדים  בין  ההתאמה  את  ישפר  שהוא  היות 
באוכלוסייה שמעוניינת להצטרף לשוק העבודה אך אינה יכולה 
חלופה  פרטי  ברכב  למשתמשים  ויעניק  פרטי,  רכב  לרכוש 
בערי  ויעילה  נרחבת  ציבורית  תחבורה  ועוד,  זאת  איכותית. 
צפיפות  את  ולהגדיל  תעסוקה  אזורי  לקבץ  תאפשר  מטרופולין 
ההשקעה  משמעותיים.  כלכליים  יתרונות  יש  ולכך  האוכלוסין, 
בתשתיות לתחבורה ציבורית נובעת בעיקר ממדיניות ממשלתית, 

והממצאים בתיבה זו מראים כי אף שהממשלה 
הגדילה אותה בשנים האחרונות, עליה לפעול 

ביתר שאת לשיפור התשתיות.
שנים  לאורך  כי  בדו"ח,  ציינו  ישראל  בבנק 
עומדת ההשקעה בתחבורה יבשתית על כ-1% 
ושליש  בכבישים  שלישים  שני  מזה  תוצר, 
כבדות  רכבות  )בעיקר  ציבורית  בתחבורה 
משקל  במעט  עלה  האחרונות  בשנים  וקלות(. 
השקעה  בזכות  ציבורית  בתחבורה  ההשקעה 
בפרויקטים תשתיתיים גדולים: קו הרכבת תל 
אביב-ירושלים והקו האדום של הרכבת הקלה 

בתל אביב.
ההשקעה  למרות  כי  בדו"ח  נכתב  זאת,  עם 
על  העומס  גדל  האחרונות  בשנים  שמתבצעת 
שנוסעים  האנשים  מספר  התחבורה.  תשתיות 
לעבודה עלה מאוד בעקבות הצמיחה הטבעית 
במרחב,  פיזורה  התרחבות  האוכלוסייה,  של 
בה  התעסוקה.  בשיעור  המרשימה  והעלייה 
את  עודד  והדבר  התחבורה,  השתפרה  בעת 
על  העומס  את  הגדיל  כן  וגם  במרחב  הפיזור 

התשתיות. 
בשעה  כי  עוד,  עולה  הדו"ח  מנתוני 
ביישוב  העובדים  הפרטים  שאוכלוסיית 
ל-2016,   2006 בין  בכ-34%  גדלה  מגוריהם 
ליישוב  מחוץ  העובדים  הפרטים  אוכלוסיית 
בכ-53%.  תקופה  באותה  גדלה  מגוריהם 
בהתאם לכך נתוני הסקר החברתי מצביעים על 
עלייה הדרגתית במשך הנסיעה לעבודה. בקרב 

העובדים ביישוב מגוריהם יש עלייה קטנה יחסית, ונראה כי היא 
מבטאת בעיקר גידול בעומס על תשתיות התחבורה. לעומת זאת, 
בקרב העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם ניכרת עלייה משמעותית 
יותר, והיא מבטאת הן את העומס על התשתיות והן את התרחקות 
הנסיעה  במשך  להתארכות  במקביל  העבודה.  ממקום  המגורים 
הולך וגובר שיעור המשיבים בחיוב לשאלה "האם משך הנסיעה 

מפריע לך?" על שיעור המשיבים בשלילה. 
על פי הדו"ח, רוב מכריע של המועסקים במשק )69%( מגיע 
לעבודה במכונית פרטית, ורק 21% משתמשים לשם כך בתחבורה 
השיעור  הגדולות  בערים  כצפוי,  רכבת(;  או  )אוטובוס  ציבורית 
גבוה מ-21% משום שהתחבורה הציבורית בהן נרחבת יותר. ככל 
שהשכר עולה כך יורד שיעור המשתמשים באוטובוסים. "נתון זה 
תומך בסברה שהפרטים בישראל משתמשים בתחבורה ציבורית 
נכתב  פרטי",  רכב  ברשותם  שאין  מפני  כלומר  ברירה,  בלית 
בדו"ח. "התמונה המצטיירת לעיל מעידה כי יש צורך להגדיל את 

היקף ההשקעה בתשתיות תחבורה – בפרט תחבורה ציבורית – 
תוך הקפדה על תיאום בין אמצעי התחבורה השונים, מתוך מטרה 
ובין  בשיפור התשתיות  הכרוכה  העלות  בין  מיטבי  באופן  לאזן 
וממנו",  העבודה  מקום  אל  בנסיעה  מפסידים  הזמן שהתושבים 

הוסיפו להדגיש בבנק.
כי שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית  עוד עולה מהדו"ח, 
בשלוש הערים הגדולות בישראל נמוכה משביעות הרצון בערים 
שהתחבורה  בסברה  תומכים  אלה  ונתונים  באירופה,  מרכזיות 
מסקרים  התקבלו  הנתונים  נרחבת.  אינה  בישראל  הציבורית 
שאלות  נשאלו  בהם  והנדגמים  ובאירופה,  בישראל  שנערכו 
בעיר.  החיים  של  שונים  מהיבטים  הרצון  שביעות  לגבי  זהות 
למרות הנתון על שביעות הרצון, ואף על פי שהתושבים כנראה 
משתמשים בתחבורה הציבורית בלית ברירה, הנתונים הגולמיים 
כי  מעידים  אינם  הציבורית  בתחבורה  המשתמשים  שיעור  על 
הערים  בשלוש  המשתמשים  שיעור  בין  משמעותי  הבדל  קיים 
הגדולות לבין הממוצע בערים גדולות ובינוניות באירופה. אולם 

השימוש  שיעור  על  המשפיעים  הגורמים  את  גם  בוחנים  כאשר 
מדד   – השימוש  לעתירות  מדד  לבנות  ניתן  ציבורית  בתחבורה 
המושפע מהמאפיינים הייחודיים של כל עיר. המדד תומך בטענה 
ששיעור השימוש בתחבורה הציבורית בישראל צריך להיות גבוה 

מזה שנמדד בפועל כדי לעמוד בסטנדרטים אירופיים. 
בדו"ח שפורסם השבוע ציינו נציגי הבנק כי "המדד לעתירות 
רמת  בין  מההפרש  מתקבל  עיר  בְּ הציבורית  בתחבורה  השימוש 
השימוש בפועל לבין הרמה הצפויה לפי מאפייניה החברתיים-

כלכליים של העיר. כדי להשוות בין רמות התחבורה הציבורית 
עתירות השימוש בתחבורה  את  בדקנו  ובינוניות  גדולות  בערים 
ובינוניות  גדולות  ערים  וב-56  אביב  תל  במחוז  הציבורית 
בתשע ממדינות אירופה. את הנתונים על ישראל לקחנו מהסקר 
לפי  בחרנו  באירופה  הערים  ואת  הלמ"ס,  שעורכת  החברתי 
זמינות הנתונים ב-Urban Audit, ובלבד שאוכלוסייתן גדולה 
נפש. ראשית מצאנו מהו שיעור האנשים שנוסעים  מ-300 אלף 

לעבודה בתחבורה ציבורית, וזאת על יסוד נתוני הסקרים שבהם 
חזינו  השני  בשלב  לעבודה.  מגיעים  הם  כיצד  הנדגמים  נשאלו 
את השיעור באמצעות רגרסיה. לאחר מכן חישבנו את השארית 
)residual( – ההפרש בין השיעור בפועל לשיעור החזוי. כאשר 
מתקבל הפרש חיובי, הדבר עשוי להעיד כי התחבורה הציבורית 

בהן מתאפיינת בעתירות גבוהה".
אפקטים  כוללים  המסבירים  "המשתנים  כי  בבנק  ציינו  עוד 
דמוגרפיים: האוכלוסייה בעיר – השפעתה על השימוש בתחבורה 
העיר   – במטרופולין  האוכלוסייה  ומובהקת;  חיובית  ציבורית 
שירותים  בו  האחרים  ליישובים  מספקת  במטרופולין  הגדולה 
לאלף  הסטודנטים  מספר  ציבורית;  תחבורה  ובפרט  שונים 
אפקטים  אחד.  אדם  בהם  שיש  הבית  משקי  ושיעור  תושבים; 
מחיר  כלכליים:  אפקטים  )במיליליטר(.  גיאוגרפיים: המשקעים 
הקנייה,  לכוח  מתוקן  לנפש  והתוצר  לתמ"ג;  ביחס  מכונית 
משתנה שהספרות בדרך כלל מוצאת כי יש לו קשר שלילי אולם 
כאן מצאנו כי הקשר בלתי מובהק. אין במודל 
התחבורה  של  והתפעול  לתשתית  משתנים 
מתואמים  אינם  שהם  מניחים  ואנו  הציבורית, 

עם המשתנים במודל".
מהם  להסביר  ישראל  בבנק  הוסיפו  בדו"ח 
הגורמים המשפיעים על השיעור החזוי במחוז 
אביב  תל  מחוז  "ראשית,  כי,  וכתבו  אביב  תל 
תל  ומטרופולין  רבה,  באוכלוסייה  מתאפיין 
)העיר  אירופי  מידה  בקנה  לגדול  נחשב  אביב 
נמצאת במקום הרביעי מבין 56 הערים שנבדקו 
אלה  החמישי(.  במקום  נמצא  והמטרופולין 
 – רבה  במידה  החזוי  השיעור  את  מגדילים 
מחיר  שנית,  האירופי.  הממוצע  לעומת   8.5%
הרכב בישראל גבוה מהממוצע בערים שנבדקו, 
בכ-1.5%  החזוי  השיעור  את  מגדיל  והדבר 
תל  מחוז  שני,  מצד  האירופי.  לממוצע  יחסית 
בהם  שיש  בית  משקי  מאוד  מעט  כולל  אביב 
תחבורה  של  מובהקים  צרכנים   – יחיד  אדם 
החזוי  השיעור  את  מקטין  והדבר   – ציבורית 
בכ-6.3% לעומת הממוצע האירופי. כדי לשמור 
העתירות  במדד  אביב  תל  מחוז  של  מקומו  על 
יש להגיע למצב שבו 43% ממספר המתווספים 
בתחבורה  לעבודה  יגיעו  התעסוקה  למעגל 
ציבורית )לעומת 25% כיום(. בישראל, ובפרט 
המתווספים  מספר  אביב,  תל  במטרופולין 
בתחבורה  השקעה  מצריך  והדבר  משמעותי, 

ציבורית". 
בזהירות:  העתירות  למדד  להתייחס  "יש  כי  עוד  צוין  בדו"ח 
של  והתפעול  התשתיות  רמת  את  למעשה  מודד  הוא  ראשית, 
הגעה  אופני  של  התשתיות  לרמת  יחסית  הציבורית  התחבורה 
במודל  שהתקבלו  הפרמטרים  את  להחיל  כדי  שנית,  אחרים. 
ערכי  את  להשוות  אפשר  אם  לבחון  יש  ישראליים  נתונים  על 
אי-אפשר  באירופה;  למשתנים  בישראל  המסבירים  המשתנים 
המשתנים  ערכי  שכן  ירושלים  את  גם  לבדיקה  להוסיף  למשל 
אירופיות.  בערים  מהערכים  מהותית  שונים  בה  הדמוגרפיים 
האוכלוסייה  מגודל  רבה  במידה  מושפעת  האמידה  שלישית, 
בעיר, ואנו קבענו אותו לפי השאלה אם שולי העיר מהווים שטח 
אורבני רצוף ומשולב בעיר ולא לפי ההגדרה השרירותית הרווחת 
– החלטה ִמנהלית על גבולות העיר. את הגדרת תל אביב למשל 
שינינו וכללנו בה גם את מחוז תל אביב ואת פתח תקווה וראשון 

לציון".

תרומה  רבות:  והשלכותיו  הישראלית,  לכלכלה  משמעותי  הציבורית  התחבורה  שיפור  הבנק,  לפי 
לצמיחה ולרמת החיים, הגדלת צפיפות האוכלוסין באופן יעיל ועוד • מחוז תל אביב נבחר כדוגמה 

והיעד – 43% שיגיעו לעבודה בתח"צ לעומת 25% כיום

דו"ח בנק ישראל: "לפעול 
לשיפור התחבורה הציבורית"



חייגו עכשיו:

לצורך קבלת המידע יש לומר את שם התרופה 
והמערכת תענה את התשובה המבוקשת

מוקד כללית לבירור
כשרות תרופות לפסח 

בשיתוף ועד הכשרות שע״י הבד״צ העדה החרדית

מוקד קולי
ממוחשב 
24 שעות
ביממה
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אלי כהן

צעירים חרדים מהזרם החסידי שיצאו 
לשוק העבודה, מרוויחים 15.4% יותר 
כך  הליטאי,  המגזר  יוצאי  ממקביליהם 
פי  על  טאוב.  מכון  של  מפתיע  מחקר  מגלה 
הכי  מרוויחים  חסידיים  צעירים  המחקר  נתוני 
נמצאים  ספרדי  ממוצא  צעירים  כאשר  הרבה, 
בממוצע  הנמוכה  הכנסה  עם  השני  במקום 
ב-9.5% ואילו צעירים ממוצא ליטאי מרוויחים 

כאמור 15.4% פחות.
כך  על  מצביע  במחקר  נוסף  מפתיע  נתון 
שבין הצעירים החסידיים, המרוויחים הגדולים 
ביותר הם צעירים המשתייכים לחסידות חב"ד, 
ב-14.9%  גבוהה  שלהם  החזויה  שההכנסה 

מהממוצע בקרב צעירים חסידיים. 
שעות  היקף  את  גם  בחנו  המחקר,  עורכי 
העבודה הממוצע בכל אחד מהמגזרים והגיעו 
אפשרית  אפליה  אולי  המסמן  מפתיע,  לנתון 
בין  "ההבדלים  לדבריהם,  השכר.  בתחום 
בהיקפי  שוני  הנראה  ככל  משקפים  הזרמים 
חסידים  צעירים  השעתי.  בשכר  וגם  המשרה 
עובדים בהיקף נרחב מזה של הליטאים, נמוך 
מזה של החב"דניקים ודומה לזה של הספרדים, 
של  הממוצע  השעתי  שכרם  כי  נראה  לפיכך 
החסידים המועסקים גבוה מזה של הספרדים".
פרט נוסף במחקר מחדד כי ההבדלים הללו 
נשים  בקרב  אולם  גברים,  בקרב  רק  קיימים 
בניגוד  כי  לראות  "מעניין  קיים.  אינו  הפער 
לא  החרדיות  הנשים  אצל  החרדים,  לגברים 
נמצא הבדל מובהק בהכנסתן החזויה של בנות 
הזרמים השונים )בהינתן שהן מועסקות( – אף 
שקיימים הבדלים בשיעורי התעסוקה שלהן", 

כותבים עורכי המחקר.
בין  בהכנסה  הבדלים  על  מצביע  נוסף  נתון 
צעירים חרדים שנולדו לאב ישראלי ובין כאלה 
לטובת  היתרון  כאשר  אירופי,  לאב  שנולדו 
הישראלים בפער של 11%. לעומת זאת, צעירים 
משתכרים  באמריקה  נולד  שאביהם  חרדים 
לאב  שנולדו  מצעירים  יותר   7.8% בממוצע 
המחקר  עורכי  מסבירים  זה  נתון  את  ישראלי. 

אם  ש"נראה  בכך 
חרדים  אצל  כי  כן 
אמריקני  ממוצא 
המוטל  הפרנסה  נטל 
יותר  גדול  הבעל  על 
המגזר  ביתר  מאשר 
הנטל  ואילו  החרדי 
קטן  האישה  על 

יותר".
בכיר  חרדי  כלכלן 
'קו  עם  ששוחח 
והתייחס  עיתונות' 
המחקר,  לנתוני 
הנתונים:  את  מנתח 
כאן  יש  "ראשית 
קטנה  קריסה  מעין 

בה  אין  אמנם,  הליטאי,  האליטיזם  לתיאוריית 
הנתון  אך  מגזר  לכל  כישרון'  'מד  להוות  כדי 
קיימים  עניין,  של  לגופו  משהו.  אומר  הזה 
את  להסביר  שעשויים  בסיסיים  הסברים  שני 
מהנתונים  חלק  ליישב  גם  ואולי  הפערים 
הליטאי  במגזר  האחד,  במחקר.  הנוספים 
יותר, כאלה שפוטנציאל  הבחורים האיכותיים 
והם  מאחר  יותר  גבוה  שלהם  ההשתכרות 
רווחיים  הכנסה  בתחומי  להשתלב  יכולים 
המקרים  ברוב  נשארים  וכדומה,  הייטק  כמו 
בכולל ללמוד, מנגד, במגזר החסידי אחוז אלה 
בין  אינו שונה באופן דרמטי  שיוצאים לעבוד 
הם  ומשכך  פחות,  למוכשרים  כישרון  בעלי 

תורמים להכנסה ממוצעת גבוהה יותר".
הסבר נוסף שהוא מציע, קשור להנחה שרשת 
"כשאדם  אדם,  של  לשכרו  תורמת  חברתית 
תעסוקה  מוקד  או  ניהול  בעמדת  מתברג 
איכותי, הוא נוטה 'למשוך' ולצרף אליו חברים 
כמותית  שמבחינה  מכיוון  הטבעית.  מסביבתו 
הוא  הגיוני  אך  שמועסקים,  חסידים  יותר  יש 
במוקדי  שלהם  הטבעית  החברתית  שהרשת 
תתרום  יותר  ורווחיים  איכותיים  תעסוקה 
לרמת השכר, לעומת צעירים מהמגזר הליטאי 
שיוצאים לשוק העבודה ומוצאים עצמם יחסית 

מבודדים מבחינת האפשרויות וההיצע".
שני ההסברים הללו עונים לטענתו גם באופן 
חלקי על הפער בין צעירים חסידיים שהשתלבו 
ספרדי.  ממוצא  לצעירים  התעסוקה  בשוק 
מוכשרים,  היותר  הספרדים  מהצעירים  "רבים 
לגישה  נוטים  ספרדיות,  ישיבות  בוגרי  גם 
ונשארים ללמוד בכולל, אולי פחות  הליטאית 
מאשר במגזר הליטאי עצמו, ולכן רמת השכר 
עדיין  אך  הליטאים,  אצל  כמו  נמוכה  אינה 

פחות מאצל החסידים".
חב"ד  חסידי  בין  להבדלים  באשר  ומה 
ישנה  חב"ד  חסידי  "בקרב  לדבריו,  לאחרים? 
פתיחות יתר וגמישות למקצועות שטרם חדרו 
לכלל המגזר החרדי, ובנוסף, ישנה מודעות יתר 
ולימודים  ליב"ה  מקצועות  ולימוד  להשלמת 
תורם  טבעי  שבאופן  מה  שונים,  אקדמיים 
בחסידויות  מאשר  יותר  גבוהה  שכר  לרמת 

אחרות, בהן הדבר אינו מקובל".
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ההכנסה  רמת  את  בחן  טאוב  מכון  של  מסקרן  מחקר 
    התעסוקה    בשוק  שהשתלבו  חרדים  צעירים  בקרב 
לפי הנתונים, חסידי חב"ד מרוויחים את השכר הממוצע 
הגבוה ביותר  בממוצע, ספרדים מרוויחים 9.5% פחות 

מחסידים, ואילו ליטאים מרוויחים 15.4% פחות

מחקר: חסידים 
מרוויחים יותר 

מליטאים

צילום אילוצטרציה

 קרן "אור רחל" בשיתוף
המכירה הגדולה של 

למה לקנות יקר?
השנה קונים בזול!

חוזרת ובגדול!!!
השנה באולמי "קונטיננטל"

רח' בן יעקב 21 בני ברק

צלי כתף בקר עטרה

דג פילה מושט 5-7

בשר,עופות ודגים קפואים-כשר לפסח

8 יח' בקרטון

8 יח' בקרטון

כ-10 ק"ג בקרטון

10 ק"ג בקרטון בין 50-60 יח'

8 יח' בקרטון כ-20 ק"ג בקרטון

10 יח' בקרטון כ-20 ק"ג בקרטון

8 יח' בקרטון

8 יח' בקרטון

כרעיים עוף עטרה

בד"ץצלי כתף בקר מוצפי
בני ציון

לק"ג

לק"גלק"ג

לק"ג

לק"גלק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג
בד"ץ

בני ציון

עוף קהילות

קרטון X7 עטרה

כנפיים עוף קהילות

שריר בקר עטרה

דג פילה סלומון

כנפיים עוף עטרה

שריר בקר מוצפי

כרעיים עוף קהילות

עוף עטרה

בין השעות: 10:00-24:00בימים שני, שלישי, רביעי, חמישי   י'- יג' בניסן 26-29.3.18בין השעות: 14:00-24:00ביום ראשון ט' בניסן 25.3.18 

*טלפון להזמנות: 0536287087
*ההזמנה בקרטונים בלבד!

*הזמנות למוצרים אלו מתקבלות עד ליום חמישי ו' בניסן  22.3.18 
*נודיעכם טלפונית על מועד קבלת הסחורה. 

*התשלום במזומן/אשראי/צ'ק בעת קבלת הסחורה.
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26901890

3490

56902490

6490

1090

3490

1890

2890

2490

1090

 קרן "אור רחל" בשיתוף
המכירה הגדולה של 

במכירה 
יהיה מגוון 

של מוצרי מזון,
חלב,חד פעמי, קפואים, 
ירקות ומוצרי חשמל 

במחירים חסרי 
תקדים!

המכירה 
פתוחה 
לקהל 
הרחב

  03-6777100
18, בני ברק שלמה המלך 

תאריכים אחרונים
בחודש אייר

במחירים מיוחדים!

חלק
"בית יוסף"

נותנים לך את הכבוד, לכבד!





ה' ניסן תשע"ח 1221/3/18

פישל רוזנפלד

הנשיא  ארה"ב.  לכלכלת  במיוחד  סוער  שבוע  זה  היה 
בחירות  הבטחת  למימוש  לדרך  צאתו  על  הכריז  טראמפ 
בדרך  אבל  האמריקאים,  עבור  למשרות  לדאוג   - נוספות 

פחות מומלצת - שיטת המכסים.
 )25%( הפלדה  על  מכסים  להטיל  תכניתו  על  הכריז  טראמפ 
חי,  בשידור  הברית  לארצות  המיובאים   )15%( והאלומיניום 
כשמיליוני כלכלנים ובלי עסקים צופים בו ברחבי העולם, כנראה 
לא ציפה להתנגדות מבית, כאשר בכירים בתפקידי מפתח כלכליים 
בממשלו התפטרו בעקבות ההכרזה. אך אלו הצרות הקטנות שלו.

לא במקרה בחר טראמפ את ענף הפלדה. על פי נתוני ארגון הסחר 
שהיא  מכפי  פלדה  יותר  ארבעה  פי  ארה"ב  מייבאת  הבינלאומי 
מייצרת, ומייבאת אותה מ-100 מדינות שונות. לפי נתוני היבוא 
מדינות  משמונה  מגיע  מהיבוא  רבעים  כשלושה   ,2017 בשנת 
בלבד: קנדה, ברזיל, דרום קוריאה, מקסיקו, רוסיה, טורקיה, יפן 

וטאיוואן.
עם זאת, מעצמת הייצור הסינית, שאחראית על מחצית מתפוקת 
המדינות  ברשימת  ה-11  במקום  רק  נמצאת  העולמית,  הפלדה 
ארה"ב  הטילה  כבר  ובעבר  מאחר  לארה"ב,  פלדה  שמייצאות 

מגבלות על יבוא פלדה מסין.
המסכים בוול סטריט שיקפו היטב את תוצאות החלטת טראמפ, 
והאלומיניום  הפלדה  יצרניות  מניות  זינקו  חמישי  ביום  כאשר 
ירדו  ובואינג  קטרפילר  פורד,  של  והמניות  ב-7%,  האמריקאיות 

בכ-3%.
לכאורה, מדובר בהפרה בוטה של הסכם הסחר הבינלאומי. אלא 
שהפעם נקט טראמפ בתרגיל שבמשך עשרות שנות קיום ההסכם 

"ביטחון  של  מחריג  בסעיף  שימוש  עליו:  מדינה  אף  חלמה  לא 
לאומי".

הקרובה  ידידתה  דווקא  היא  המכסים  מהטלת  העיקרית  הנפגעת 
כמעט  שמייצאת  קנדה,  הברית,  ארצות  של 
על  ואחראית  לארה"ב  שלה  מהפלדה   90%
המיובא  מהאלומיניום  כ-40%  של  יבוא 
בינתיים  אחרת.  מדינה  מכל  יותר  לארה"ב, 
הגזירה  את  לבטל  הקנדי  הממשל  מנסה 
באמצעות  מהמכסים  קנדה  את  ולהחריג 
מגעים עם הבית הלבן, אך ללא שום פריצות 
גסטין  קנדה,  ממשלת  ראש  לדברי  דרך. 
אינה  "לחלוטין  המכסים  הטלת  טרודו, 

מתקבלת על הדעת".
שגה  טראמפ  כי  סבורים  אגב,  הכלכלנים 
לצרכן  נזק  תסב  רק  וההחלטה  בהחלטתו 
"ברגע  יותר.  לשלם  שייאלץ  האמריקני, 
גם  ב-25%  עולה  המיובא  הפלדה  שמחיר 
והצרכנים  המחירים  את  יעלו  המקומיים 
ייפגעו", הם טוענים. לדברי הכלכלן ומומחה 
הסחר פיטר פטרי, מבית הספר לעסקים של 
אוניברסיטת ברנדייס, "התעשיות שרוכשות 
היצואניות  וכמובן  ואלומיניום,  פלדה 
נגד  מצעדים  להיפגע  )שעלולות  החקלאיות 

שעליהן  מהתעשיות  אנשים  וכמה  כמה  פי  מעסיקות  ארה"ב( 
הנשיא טראמפ מנסה להגן. בנוסף, השקעות כלכליות מסתמכות 
על מדיניות כלכלית, ולכאוס המשתולל כעת יש מחיר – אפילו 
אם הגורמים המתונים יצליחו לרסן את המדיניות שהנשיא מצייץ 

עליה בימים אלה".
התגובות לא איחרו להגיע ובאיחוד האירופי איימו בתוכנית בת 
שלושה שלבים, שאם תיושם תביא להפסד של 3.5 מיליארד דולר 
שבו  הסכום  יותר  או  פחות   – האמריקאי  לסחר 
המכסים.  הטלת  בעקבות  להיפגע  צפוי  האיחוד 
התוכנית כוללת הטלת מס על מוצרים אמריקאים 
אורז  תפוזים,  מיץ  חמוציות,  אורז,  ויסקי,  כמו 
ספציפיים  במוצרים  מדובר  למעשה,  ואופנועים. 
שנבחרו כדי ליצור לחץ פוליטי נקודתי: אופנועי 
הארלי דיווידסון, למשל, מיוצרים באזור הבחירה 
תפוזים  מיץ  ראיין;  פול  הנבחרים  בית  יו"ר  של 
בין  שמתנדנדת  מדינה  מפלורידה,  בעיקר  מגיע 

שליטה דמוקרטית לרפובליקנית.
של  מהביקורת  הרבה  הכי  שספגה  בסין,  גם 
את  ביקרו  הלבן,  לבית  המרוץ  במהלך  טראמפ 
המהלך בחריפות - אך טרם גיבשו מדיניות כללית 

לטיפול במה שנתפס בעיניהם כסחר לא הוגן.
טראמפ  של  ההחלטה  עוצמת  את  להבין  בכדי 
ולקראת מה שנראה כמלחמת סחר עולמית, שוחח 
'קו עיתונות' עם פרופ' אריה רייך מאוניברסיטת 
המחזיק  בינלאומי,  למשפט  מומחה  אילן,  בר 
האירופי  האיחוד  מוסדות  משפט  בנושא  קתדרה 
שארה"ב  לאחר  בוררות  הליך  בעבר  ניהל  ואף 

נתבעה על הפרת הסכם הסחר הבינלאומי.
 

מהו למעשה הסכם הסחר העולמי, ומה מטרתו?
מיני  יש חבילה של מלא הסכמים, מכל  "לארגון הסחר העולמי 
בין  חופשי  באופן  לנוע  לסחר  לאפשר  שמטרתם  ומינים,  סוגים 
המדינות בעולם וכל המדינות הסוחרות נהנות מזה. כשאין הגבלות 
מסוימת  במידה  וגם  מוצרים,  להשיג  יכולים  שאנחנו  אומר  זה 
שירותים, במחירים הכי טובים. אנחנו קונים את זה מהספק באופן 
הכי איכותי והכי זול ובעצם זה אומר שרמת החיים שלנו עולה, 
יכולים  אנחנו  זולים  המוצרים  ואם  מוגבלת  משכורת  לנו  יש  כי 
לקנות יותר עם המשכורת הזאת. לעומת זאת, אם המוצרים יקרים 
יותר בגלל מחסומי סחר, כמו למשל מכס, אז אנחנו מוגבלים במה 

שבאפשרותו לקנות ולמעשה רמת החיים שלנו מוגבלת יותר.
"קח למשל את הסיפור של טראמפ בארצות הברית. מה שקורה 
שם, זה שישנם מפעלי פלדה, שהם כנראה לא יעילים, ולכן הם לא 
יכולים להתחרות. אז יש שתי ברירות - או שהם יתייעלו וימצאו 
התחום  אולי  זה  שפלדה  אומר  שזה  או  מחירים,  להוריד  דרכים 

הלא נכון לתעשייה המקומית בארצות הברית.
"אבל אם במקום שני הדברים האלו המדינה מחליטה להגן עליהם 
כעת,  העניין,  לצורך  יעלו.  הפלדה  מחירי  אז  מכסים,  באמצעות 
המקומיים  הפלדה,  יבוא  על   25% של  מכסים  הטיל  כשטראמפ 
וגם  תחרות,  להם  אין  כי  יקר,  יותר  ב-25%  הפלדה  את  ימכרו 
מחיר הפלדה המיובאת יעלה בסכום הזה. זה אומר שכל הדברים 
לבנות  כדי  בפלדה  שמשתמשים  מבתים,  החל  יתייקרו.  במדינה 
אחת  היא  שהפלדה  אחר  דבר  וכל  מכונות  מכוניות,  אותם, 
ממרכיביו. זה גם לא ייגמר בפלדה. יבואו תעשיות אחרות, גם הן 
רוצות שיגנו עליהן, ואז יטילו גם מכס כדי להגן עליהן. ואז יעלו 
המחירים בעוד כמה מוצרים. ואנחנו, האזרחים, המשכורות שלנו 

יספיקו לפחות".

מה קורה כאשר מדינה מפרה את ההסכם?
בוררות  מנגנון  יצר  ב-1995,  העולמי, שקם  "ארגון הסחר 

בעקבות הכרזת טראמפ – 
חשש ממלחמת סחר

האיחוד האירופי נחוש להעניש את ארה"ב על הכרזת הנשיא שהודיע על הטלת מכסים בתחום 
הפלדה, גם במחיר של הפרת הסכם הסחר הבינלאומי  האם הצעד חוקי? מתי ביטחון לאומי 
מהווה הצדקה לפי 'הסכם הסחר העולמי'? מי הנפגעים העיקריים? והאם יש חשש למלחמת 
עולם שלישית?  פרופ' אריה רייך, מומחה למשפט בינלאומי ובורר, בראיון ל'קו עיתונות' עם 

התשובות המרתקות

הכניסה לארגון הסחר העולמי בשוויץ

"היום, במבט לאחור, 
מסכימים כולם שלא 

רק שזה לא עזר למצב 
הפועלים והכלכלה 

האמריקנית, אלא זה 
פגע קשות, כי זה ייקר 
את המוצרים, הוריד 
את איכות החיים וגם 

שאר המדינות העלו את 
המכסים ומצב הכלכלה 

בעולם היה בכי רע.



סניף מודיעין: א.ת שילת, טל': 08-9760547 

מארז 5 חלקים
הכולל: סיר 20+24 ס״מ

מחבת 24 ס״מ

399
189₪

90

₪
90

מארז 3 תבניות
אפייה, זכוכית

169
69₪

90

₪
90

סט 3 סירי זכוכית 
+ מכסים

69₪
90

164₪
90

סוטז׳ 30 ס״מ
5.3 ליטר

299
79₪

90

₪
90

מערכת אוכל
זכוכית, 18 חלקים

29990

89₪
90

₪

מערכת סכו״ם
24 חלקים

דגם ״רומא״

₪

79₪
90

29990
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שלושה  אצל  להכרעה  מובא  זה  מחלוקת  שיש  שברגע 
בוררים שיכריעו אם מדובר בהפרה של ההסכם והאם על 
המדינה הנתבעת להפסיק את הפעולה המפירה את ההסכם. על 
זה יש זכות ערעור בגוף ערעורים שהקים הארגון, אבל אם גם הם 
יגידו שזו הפרה, אז המדינה צריכה לציית. אם היא מסרבת לציית, 
בסנקציות  לנקוט  מההפרה  שסובלת  למדינה  מאשר  הארגון  אז 
שהיא  היא  המשמעות  כלל,  בדרך  מדינה.  אותה  נגד  כלכליות 
ולהטיל  מדינה  באותה  המיוצרים  מוצרים  מגוון  לבחור  יכולה 

עליהם מכסים. מין עונש כזה של סנקציות נגדיות. 
הברית  ארצות  שאם  הודיעו  כבר  האירופאים  כעת,  "למשל 
של  אופנועים  על  מכסים  יטילו  הם  הפלדה  על  המכס  את  תטיל 
הארלי דייוידסון, מכנסי ג'ינס, וויסקי אמריקאי וכל מיני מוצרים 

שמיוצרים במדינות שתומכות בטראמפ". 

האם דינה של מעצמה כלכלית כמו ארה"ב שונה?
וחזקה  גדולה  שמדינה  ברור  מדבר.  הכח  עדיין  עקרוני,  "באופן 
כמו ארצות הברית יכולה להרשות לעצמה דברים שמדינה קטנה, 
עדיין,  אבל  לעצמה.  להרשות  יכולה  פחות  ישראל,  למשל  כמו 
הרעיון של הארגון, והרעיון של המנגנון המשפטי, בא באיזשהו 
מקום לאזן את הכוח הזה ולנסות להעביר את ההתנהלות מפסים 

של כוח לפסים של חוק". 

והאלומיניום  הפלדה  על  טראמפ  שהטיל  המכסים  האם 
מהווים הפרה של ההסכם?

שהם  זה  עושים,  שהאמריקאים  שמה  בגלל  מעניינת.  שאלה  "זו 
נדרשת מסיבות של ביטחון  טוענים שההגנה על מפעלי הפלדה 
לאומי. יש סעיף בהסכם של ארגון הסחר העולמי שמתיר למדינות 
לסטות מהוראות ההסכם אם הדבר דרוש לצורך הגנה על הביטחון 
הלאומי. הם טוענים שפלדה הוא מוצר שנדרש לתעשיית הנשק 

ולכן מותר להם להטיל את המכסים.
"ברור שמדובר בטיעון לא כל כך משכנע. שכן אם כל מה שהיה 
מעניין אותם הוא נושא הביטחון הלאומי, היה באפשרותם להגדיר 
'חריג' שמגן רק על תעשיית הנשק. לא לכל הפלדה. תהיה תביעה 
מול האיחוד האירופי והשאלה היא האם הם באמת יצליחו לשכנע 

את הבוררים שמדובר במהלך מוצדק לביטחון הלאומי. 
אחרים,  חריגים  לסעיפים  שבניגוד  הוא  הזה,  במקרה  "הקושי 
הסעיף של חריג הביטחון הלאומי נותן המון שיקול דעת למדינה. 
דרושים  שהם  חושבת  שהמדינה  "דברים  אומר:  הסעיף  כי 
לביטחון הלאומי שלה". בסעיפים חריגים אחרים, למשל בריאות 
הציבור ואיכות הסביבה, הם תמיד אומרים שזה דרוש לבריאות. 
זאת אומרת, שקיימת בדיקה אובייקטיבית מצד הארגון. בביטחון 
שזה  חושבת  היא  האם  עצמה,  במדינה  תלוי  זה  זאת,  לעומת 
דרוש לביטחון הלאומי. זה סובייקטיבי. וזה למעשה התכנית של 

טראמפ.
"שים לב שהוא אומר שאם אנחנו נלך למלחמת סחר הוא לא מפחד 
מזה והוא ינצח. במובן הזה, אני חושב שהאירופאים נוהגים קצת 
לא בשכל, כי הם מצהירים קבל עם ועדה שהם יטילו מכסים רק 
כדי להעניש את ארצות הברית. הם לא טוענים שהם עושים את זה 
בשביל ביטחון לאומי. לכן, כשהם יטילו מכסים יהיה הרבה יותר 
היא הפרה של ההסכם.  להוכיח שגם הטלת המכסים שלהם  קל 
כי אתה לא אמור להטיל בעצמך. אתה אמור לחכות שההליכים 
ייגמרו ואז הארגון יאפשר לך להטיל מכסים נגדיים. אבל אם הם 
גם  אזי  ההליכים,  לסיום  יחכו  ולא  בעצמם  נכסים  להטיל  ירוצו 
הם יפרו את ההסכם - ולא יוכלו לטעון שההפרה נעשתה מטעמי 

הלאומי  לביטחון  לא משהו שדרוש  זה  ג'ינס  כי  לאומי,  ביטחון 
וגם לא וויסקי". 

כיצד היית פוסק, במידה ובהיית בורר בתביעה שכזו?
"אני לא יכול לומר לך כיצד הייתי פוסק, כי זה תיק מורכב מאוד 
להיכנס  לא  השתדל  הארגון  היום  עד  לפני.  העובדות  כל  ולא 
למדינות.  רגיש  שמאוד  נושא  זה  כי  לאומי,  ביטחון  של  לפינות 
תחשוב למשל כאן בישראל, אנחנו לא רוצים ששלושה בוררים 
מדי  יותר  זה  שלנו.  הלאומי  לביטחון  דרוש  מה  לנו  יקבעו  זרים 
בציפור הנפש שלנו - ושל כל מדינה. לכן הארגון תמיד השתדל לא 
להיכנס לעניין. ולכן הסעיף גם נוסח בצורה שמאפשרת אוטונומיה 
לכל מדינה לקבוע בעצמה. ובכל אופן, זה סוג של ניצול לרעה. 
על  להגן  ותבקש  מדינה  תבוא  מחר  גבול.  יש  מקום  באיזשהו 
מברשות שיניים מאחר וחיילים משתמשים בהן ואין לדבר סוף. 
אם זה יגיע להחלטת הארגון זה יהיה תקדים היסטורי, שהארגון 
נכנס לראשונה עמוק בנושא הביטחון הלאומי ויצטרכו לקבוע לו 

גבולות. אם נגיע לשם זה יהיה דיון מאוד מעניין ותקדימי".

כמה זמן אמורה להתנהל תביעה שכזו?
חודשים,  ושלושה  שנה  בתוך  להסתיים  אמור  זה  הספר,  "לפי 
כולל ערעור. בפועל, בשנים האחרונות המנגנון לא מצליח לעמוד 
השנתיים  לכיוון  מתארך  וזה  תביעות,  המון  המון  יש  כי  בלחץ, 

שלוש. 
"גם אם אחרי שנתיים יקבעו שהוא הפר את ההסכם, אז הוא לא 
את  צריך לבטל  זה שהוא  לו  ומה שיגידו  פיצויים  יצטרך לשלם 
המכס. בינתיים, הוא נתן הגנה של שנתיים שלוש למפעלי הפלדה 
שלו. לכן, יכול להיות שבגלל זה האיחוד האירופי מתכוון להיכנס 
ומזלזלים  למלחמה  הולכים  אתם  אם  אומר:  הוא  בראש.  ראש 
זה  בגלל  כלים.  שובר  גם  אני  אז  בכללים,  בוטה  כך  כל  בצורה 
יש חשש כל כך גדול אצל כל המעורבים בנושא שאנחנו לקראת 
מלחמת סחר שתהרוס את כל המנגנון שעבדנו כל כך קשה כדי 
עובד  הזה  המנגנון  השם  וברוך  הצליחו  באמת  כי  אותו.  לבנות 
המדינות  הכל  ובסך  מצוין  עובד  זה  מהמקרים  ב-65%  יפה.  די 

שומרות על הכללים. 
"לכן יש חשש עכשיו שבגלל הבוטות של הדבר הזה שזה באמת 
שבגלל  יגידו  ויפן  סין  האירופאים,  אם  כי  להתמוטטות.  יגרום 
שארצות הברית ביצעו הפרה כל כך בוטה, גם הם ינהגו כך. וכמו 
גם  אז  שלוש  שנתיים  ולמשוך  המערכת  את  לנצל  הולכים  שהם 
יהיו פסיקות הדדיות וכל  הם ימשכו שנתיים שלוש. בתום הזמן 
שיהיה עליהם לעשות הוא לעצור את המלחמה - מבלי להסתבך 
לכך  הסיבה  וזו  לאמריקאים.  יכאב  זה  בינתיים  אבל  בסנקציות. 

שהבורסות נפלו, כי יש חשש למלחמת סחר. 
הקודמת  המאה  של  השלושים  בשנות  דומה  בסיפור  "היינו 
הבורסה,  ונפילות  השפל  תקופת  כשהתחילה  הברית,  בארצות 
הלכו שני חברי קונגרס בארצות הברית, אחד בסנאט ואחד בבית 
רמות  את  אחוזים  בעשרות  שהעלה  חוק  הביאו  והם  הנבחרים, 
המכס בארצות הברית. אני לא יודע אם הם היו תמימים או שהם 
עשו את זה בזדון. אבל הם אמרו, תראו יש בעיה בארה"ב. אבטלה 
שלנו  הכלכלה  על  להגן  חייבים  אנחנו  נסגרים.  מפעלים  גדולה. 
שגם  צריך  הרי  בערך.   30%-40% של  מכסים  מטילים  אנו  ולכן 
כלכלנים,  אלפי  ביניהם  אנשים,  והמון  החוק  על  יחתום  הנשיא 
חתמו על עצומה שקרא לנשיא לא לאשר את החוק הזה, כי הם 
אמרו שזה יביא חורבן עמוק יותר לכלכלה, אבל הוא לא הקשיב 

להם וחתם על החוק הזה. 

"היום, במבט לאחור, מסכימים כולם שלא רק שזה לא עזר למצב 
ייקר  זה  כי  זה פגע קשות,  והכלכלה האמריקנית, אלא  הפועלים 
העלו  המדינות  וגם שאר  החיים  איכות  את  הוריד  המוצרים,  את 
את המכסים ומצב הכלכלה בעולם היה בכי רע. יש גם הטוענים 
שזו הייתה אחת הסיבות לפרוץ מלחמת העולם השניה. כי אלמלא 
נבחר.  היה  לא  היטלר  בגרמניה,  בכלכלה  קשה  כזה  מצב  היה 
בדיוק כדי למנוע את הדברים האלה, הקימו מיד אחרי המלחמה 
את מה שמכונה היום ארגון הסחר העולמי ואז כונה 'הסכם גג'. 
אבל  השלושים,  בשנות  היינו  שבו  במצב  לא  אמנם  אנחנו  כיום 
מה שקורה לאחרונה מזכיר לאנשים רבים את מה שקרה אז ולכן 

אנחנו שומעים המון קריאות לא ללכת למקום הזה". 

האם ייתכן שהסעיף יוצא מההסכם בעקבות מה שקורה?
לא  מדינה  ואף  הסעיף  את  לשנות  יכולים  לא  אל"ף,  מצב.  "אין 
מוצדק.  והוא  בו  רע  דבר  שום  אין  עצמו,  הסעיף  לזה.  תסכים 
הביטחון  על  להגן  כדי  הנדרש  כל  את  לעשות  מדינה  לכל  מותר 
בכדי  ציני  באופן  הזה  בסעיף  להשתמש  למדינה  אסור  הלאומי. 
להגן על תעשיה מקומית שאיננה ביטחון לאומי. יכול להיות שמה 
שיקרה כתוצאה מהסכסוך הזה, שבסוף תהיה לנו פסקה מסוימת 

שמגדירה את הסעיף הזה, מה שאין לנו היום. 
לביטחון  ישירות  מקושרת  שאכן  תעשיה  על  שמדובר  "למשל, 
נגיד ש-20% מהפלדה בארצות הברית הולך לתעשיית  הלאומי. 
הנשק? אז תגן על 20% של תעשיית הפלדה ולא על 100%. יש 
שמיועדת  לפלדה  סובסידיה  לתת  למשל  זה,  את  לעשות  דרכים 
לתעשיית הנשק - במקום מכס. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. 
תעשיית  לחלוטין  תחוסל  שאם  הטענה?  אומרת  בעצם  מה  הרי 
לא  מלחמה  ובזמן  מיובאת  בפלדה  תלויים  נהיה  אנחנו  הפלדה 
יהיה לנו פלדה. כי אם למשל יטילו עלינו חרם, אז בזמן מלחמה 
לא תהיה לנו פלדה בשביל לייצר נשק ותחמושת חדשה. אבל אין 
דבר  לכל  או  בניה  פאר,  למכוניות  התעשיה,  כל  על  להגן  הגיון 
אחר. כולם מסתכלים על ארצות הברית ואומרים שאם הם מרשים 

לעצמם לנהוג כך, גם אנחנו יכולים לנהוג כך".

האם קרה בעבר שישראל תבעה או נתבעה במסגרת הליך 
של ארגון הסחר הבינלאומי?

מדינה  ואף  מדינה  אף  נגד  תלונה  פעם  אף  יזמה  לא  "ישראל 
לציית  מאוד  משתדלת  הכל  בסך  ישראל  תלונה.  נגדנו  יזמה  לא 
להוראות ההסכם ואם יש תלונה או הערה על משהו לא תקין היא 
בודקת את זה ואם היא יכולה היא גם מתקנת את זה ופועלת שלא 

להגיע למצב של תביעה.
מכוח  הברית,  ארצות  עם  סכסוך  לנו  היה  כן  השמונים  "בשנות 
הסכם הסחר עם ארצות הברית. קוראים לזה בוררות שרנוע. ושם 
הגשנו  אתנו,  ההסכם  את  מפרה  הברית  שארצות  חשבנו  אנחנו 
תביעה, התנהלה בוררות וזכינו בה. בסופו של דבר, קיבלנו פתרון 

משביע רצון.
יכירו  שהם  גם  צריך  שניה,  מדינה  תתבע  אחת  שמדינה  "כדי 
אחת בשניה. למשל, יש לנו סכסוך גבולות ימיים עם לבנון. הרי 
הלבנונים טוענים שחלק ממאגרי הגז הטבעי של ישראל יוצאים 
בשטח המים הכלכליים שלהם. אבל זה אף פעם לא יגיע לבוררות 

כי לבנון לא מכירה בקיומה של ישראל".

פרופ' אריה רייך

מפעל פלדה
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יענקי קצבורג

לציבור  זרה  לא  כבר  הפסח  בחג  המלון  בתי  תופעת 
החרדית  העדה  בד"צ  אפילו  האחרונות  בשנים  החרדי, 
שנמנע לאורך שנים מלהעניק כשרות לבתי מלון בפסח - הצטרף 
לטרנד ומעניק כשרות לפסח במלון בטבריה ובמלון נוסף בישוב 
חפץ חיים שמופעל על ידי שטרן תיירות ונופש. 'העדה החרדית' 
לפי בדיקת 'קו עיתונות' לא מעניקה כשרות למלון שלא מקבל על 

עצמו במשך כל השנה את הכשרות 
לא  לנדא  הגרמי"ל  זאת  עם  שלה. 
מלון,  לבתי  כשרות  עדיין  מעניק 
ישראל"  "שארית  כשרות  ואילו 
נופש  למקומות  רק  הכשר  מעניקה 
משום  גם  וזאת  וקטנים,  פרטיים 
ציבור   - 'שארית'  צרכני  שרוב 
האברכים הליטאי - אינו נופש בבתי 
בבתי  היותר  ולכל  הפסח  בחג  מלון 

הארחה בהנהלה ביתית. 
עם  בהתמודדות  הקושי  בשל 
מערכות  של  המחמירות  דרישותיהן 
נזקקות  התיירות  חברות  הכשרות, 
הרבנים  פרטיים,  רבנים  לשירותי 
המובילים בתחום הם: הרב שמואל 
כשרות  מחלקת  מנהל  בורשטיין, 
שיחגוג  ירושלים  ברבנות  המהדרין 
את חג הפסח הקרוב בדויד ים המלח 
רבים  למלונות  כשרות  יעניק  אך 
מרבני  נחשוני  משה  הרב  נוספים, 
בארץ  השנה  שמעניק  לציון  ראשון 
עציון,  ניר  למלון  ורק  אך  כשרות 
כשרות  שמעניק  מנת  רפאל  והרב 

למלונות רבים. 
שלמה  פסח  חופשת  עלות 
יותר  אחד  יום  נמשכת  )שהשנה 
בשל חג שביעי של פסח שחל בערב 
והן  בארץ  הן  מאוד,  יקרה  שבת(, 
בחו"ל, ונעה בין 11,000 ש"ח לזוג 
לזוג  ש"ח  ל-17,000  עד  הכל  כולל 
בממוצע. במלון ארבעה כוכבים כמו 
למשל מלון גני ירושלים המחיר הוא 
החל מ-11,000 ₪ לזוג, לעומת זאת 
לזוג  המחיר  המלח  ים  דויד  במלון 
מתחיל ב-16,900 ₪ לשמונה ימים, 
את ההסכמים עם המלונות חותמים 
בחברות התיירות כבר בחודש אלול, 
הלקוחות  מול  ההסכמים  את  כאשר 

מתחילים לחתום בחודש טבת. המחיר עבור ילד עד גיל 12 בפסח 
הוא בדרך כלל 25% ממחיר מבוגר, כאשר המחיר לתינוק עד גיל 

שנתיים הוא סמלי בלבד. 
בדיקת 'קו עיתונות' מעלה כי המלונות המיועדים למגזר החרדי 
העובדה  בשל  וזאת  בלבד,   80% של  בתפוסה  להסתפק  נאלצים 
שהארוחות נערכות במשותף ובאותה שעה, בגלל שעת התפילות 
הכללי  המגזר  על  כשמדובר  שלאחריהם,  והשבת  החג  וארוחות 
מלון מרשה לעצמו למלא חדרים בתפוסה מלאה גם כאשר חדר 
האוכל אינו יכול להכיל את כולם יחד והנופשים מגיעים בפריסה 
של כ-5 שעות לארוחת הערב הבשרית, לעומת זאת במגזר החרדי 
והדתי סדר פסח וארוחות שבת נערכות יחד, מה שמצריך מקום 
לארוחה לכל אלפי הנופשים בו זמנית וכן הגשת האוכל במשותף, 

זאת הסיבה שלרוב יסתפקו בתפוסה של 80% עד 90% בלבד.

תופעת ה'חאפרים'

באירופה  נופשים  כמה  ה-90  בדקה  קרסו  שעברה  בשנה 

היום  עד  קיבלו  לא  מהמשפחות  חלק  החרדי,  למגזר  המיועדים 
הזה את כספם. הגורם העיקרי לקריסה לפי גורמים בכירים בענף 
אך  קשה,  ותחרות  ארגון  חוסר  כספיים,  סדרים  אי  הוא  התיירות 
למעלה  מזה  חלקם  בתחום,  העוסקים  המקצועיים  הגורמים  כל 
מעשרים שנה, מדגישים כי הקריסות ברגעים האחרונים הן מאפיין 
של 'חאפרים', שמארגנים נופשים "בזול שהוא ביוקר" ללא ניסיון. 
יצחק גולדפדן, בעלי חברת "גיל תיירות ונופש", מסביר ל'קו 
הם  התחום,  על  טרמפ  שתופסים  בחאפרים  "מדובר  עיתונות': 
לא עוסקים בכך כל השנה, במהלך 
השנה אותו אדם יכול להיות מנהל 
בין  או  פסח  ולקראת  תורה  תלמוד 
הזמנים הוא מארגן נופש בארץ או 
בחו"ל וזאת ללא ידע בסיסי בתחום 
מחשבים  לא  הם  משאבים.  וללא 
להיערך  יודעים  ולא  הצרכים  את 
ניתן  שלא  הסיבה  זאת  בכמויות. 
לצאת  שייך  ולא  עליהם  לסמוך 
אצל  אלא  רגועה  בצורה  לחופש 
שעוסקים  ונופש  תיירות  אנשי 
השנה.  כל  במהלך  הזה  בתחום 
אנחנו ב'גיל נופש ותיירות' עוסקים 
טבת  מחודש  כבר  הפסח  בחופשת 
כאשר חוזים נסגרים ברובם בחודש 

כסליו". 
פלוס',  'תור  מבעלי  כהן,  דפנה 
עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מאשרת 
לנופש  השנה  אחראית  היא  כי 
חרדים  נופשים  אלפי  עשרות  של 
המלח,  ים  בדויד  ובחו"ל,  בארץ 
נצרת,  יזרעאל  בעמק  קראון  גולדן 
רמדה חדרה, דן פנורמה תל אביב, 
ובחו"ל  המכביה,  כפר  כרמל,  דן 
בסמיכות  ובספרד  כרתים,  בונציה, 

לברצלונה. 
לתופעת  מתייחסת  כהן  גם 
חאפרים  כלל  "בדרך  החאפרים: 
ויש  עוקץ  תרגילי  גם  יש  קורסים, 
שלא מצליחים למלא את החדרים. 
למשרדים  כלל  בדרך  קורה  לא  זה 
שלא  מקרים  גם  היו  המבוססים. 
ואנשים  לאנשים  כסף  החזירו 

נשארו לפני החג חסרי כל".
ומה המחיר?

"החל מ-12,000 שקל ועד הרבה 
החג,  לכל  שקל  מ-20,000  יותר 
אבל רבים לוקחים גם ימים בודדים. 

יש אפילו חבילות שמיועדות רק לחג אחרון".
איך מתגברים על אתגרי הכשרות?

"פשוט מאוד, לא מוכרים לאנשים מוצר שאי אפשר לספק. כבר 
יסדרו  קטניות  הוא  שהמלון  שלמרות  לאנשים  שמוכרים  שמעתי 
זה לא עובד הכלאים הזה. צריך  להם אוכל מיוחד ללא קטניות, 
לעמוד במילה, כשרות זאת אמינות, אנחנו מאוד מקפידים, בחו"ל 
אנחנו מהדרין מן המהדרין. כל המלונות שלנו זה מצה שמורה, 

הקפדה על ירקות עלים וכדומה".
איזה רבנים נותנים השנה כשרות במלונות של תור פלוס?

"בים המלח הרב שמואל בורנשטיין, בגולדן קראון הרב רפאל 
מנת, ברמדה חדרה הרב רפאל מנת, בספרד ובונציה הרב פאדווה, 

ובכרתים הרב נחמיה רוטנברג".
כי  מעלה  קצר  בירור  דאשתקד,  הקריסות  לתופעת  נחזור  אם 
אכן מארגני הנופשים המוגדרים כחאפרים הם בעיקר אלה שקרסו 
יוזמה פרטית, שוכרים  בשנה שעברה, מדובר בחרדים שתופסים 
מזמינים  החרדית,  בעיתונות  מודעה  מפרסמים  באירופה,  מלון 
תכניות  על  ומסכמים  שפים  עם  סוגרים  מהודרת,  בכשרות  אוכל 
ומארגני  מסתדר  לא  בעלויות  שמשהו  עד  טוב  נראה  הכל  ערב. 
הנופש מבינים שעומדת בפניהם הברירה להפסיד ולשלם מכיסם 

כסף כדי לאפשר את חופשת הפסח למאות הנרשמים או להפסיד 
פחות ולבטל את החופשה למרות עגמת הנפש לנרשמים. 

האחים  הוא של  זה,  במקרה  לטובה  לציון  חריג שראוי  מקרה 
ופרסמו  בטוסקנה  פסח  חופשת  שעברה  בשנה  שארגנו  ברומר, 
ימים ספורים לפני החג כי החופשה מבוטלת, כאשר הסיבה היא 
כי לא הצליחו למלא את המלון. בניגוד לאחרים שנעלמו והפסיקו 
ופעלו  חלופה  הצעות  פרסמו  ברומר  האחים   - לטלפונים  לענות 
תוך  אחרים,  במלונות  אליהם  שנרשמו  הנופשים  כל  את  לסדר 
מתן הצעות פרקטיות, כאשר הכסף ששולם להם הועבר לנופשים 

אחרים, כמו הנופש שהיה באודסה של האחים אוטמזגין. 

ספאס נישט

מתברר כי לא כולם משלמים על חופשת הפסח, חברות התיירות 
נאלצות לספוג את עלות האירוח של הרב המכשיר ובני משפחתו 
וכן את עלות צוות המשגיחים בסכום שיכול להגיע למאתיים אלף 
שקל למלון, לא כולל הוצאות הכשרת המלון שבדרך כלל גבוהות 
מאוד בחג הפסח. גם רבנים עורכי הסדר ומוסרי השיעורים זכאים 
גדולי  כמו  השונים  האמנים  גם  כך  גדולות,  להנחות  כלל  בדרך 
הסכום  מלבד  המלון  בבתי  חינם  לרוב  מתארחים  החסידי  הזמר 

המשולם להם עבור ההופעה עצמה.
לציון,  בראשון  רב מחלקת הכשרות  נחשוני,  רבי משה  הגאון 
המעניק כשרות לארבעה בתי מלון השנה בחג הפסח, אומר ל'קו 
מידי  ליותר  לפסח  כשרות  לתת  לא  מאוד  נזהר  "אני  עיתונות': 
מלונות, בעצם שני מפעילים, כאשר אחד מפעיל בית מלון אחד 

והשני מפעיל שלושה בתי מלון".
כמה מארגני הנופש צריכים לשלם על כשרות?

"אני לא איש של מסחר, אני איש של כשרות בלבד, אני בוחר 
את האנשים הכי טובים ואומר להם את מי לשים משגיח. השנה 
נמצא בפסח אלא  אני לא  ושם  לניר עציון בלבד  נותן בארץ  אני 

אגיע לביקורי פתע, בחו"ל אני נותן לשינפלד תיירות".
באיזה הכשרים הרב מאשר להשתמש בבתי מלון בפסח?

"בארץ רק העדה החרדית והרב לנדא, בחו"ל כדתיא מלונדון, 
בד"צ הקהילה החרדית של אנטוורפן, הרב רוטנברג מפריז, אלו 

הכשרים השווים לכל נפש, שאנשים חרדים מסתמכים עליהם". 
האם ראוי לאדם חרדי לצאת לבית מלון בפסח?

בפסח  לשהות  צריך  שמים  ירא  יהודי  שלכתחילה,  ספק  "אין 
וגם  מהבית,  לצאת  נהגנו  לא  מעולם  לגלות,  לצאת  ולא  בביתו 
הציבור ברובו הגדול, נוהג שלא להתערב זה בזה כידוע בחג, קרי, 
שלא לסעוד אצל מכרים וידידים, שכן לכל אחד חומרות וסייגים 
שונים בפסח, על פי מסורת אבותיו, ואין מנהגו של אחד כדינו של 
רעהו. ראוי, אפוא, לשהות בבית בפסח, ולצאת לדרך-לירושלים, 
רק אם נזכה בעזרת ה' להקריב את קרבן הפסח עוד השנה. אולם, 
למרות האמור, ראוי לצדד בזכותם של אלו הנוהגים לנפוש במלון. 
מהיכרותי הקרובה עם חתך האוכלוסייה העושה זאת, ניתן לומר 
למעט  ואחרים,  כאלו  אילוצים  מחמת  רק  כך  נוקטת  שמרביתה 

יוצאים מהכלל". 
רב  הכהן,  לעמיל  אשר  רבי  הגאון  נחשוני,  מהגר"מ  בשונה 
נגד  האחרונות  בשנים  יצא  עילית,  בביתר  חב"ד  חסידי  קהילת 
נוהגים  בבית,  כי  יודע  אחד  "כל  הפסח.  בחג  מלון  בבתי  אירוח 
ודקדוקי הכשרות, איש איש כפי מעלתו  ונוקטים בכל החומרות 
ומסורת בית אבות. כאן אפשר לדעת מה מכניסים לפה, כל שאלה 
ברובו  מהדר  ישראל  שעם  לומר  וניתן  לרב,  מובאת  שמתעוררת 
הגדול שלא לצאת מהבית, וכך יש לנהוג. יציאה לבית מלון לפסח, 
מהווה פריקת עול. קשה לנו לדעת, מה מתרחש בין כותלי המטבח 
בכל ימות השנה. ואם כך, הרי שבפסח הבעיה חמורה שבעתיים". 
הסיוע  על  חסדיאל  שלהבת  התקשורת  לאשת  מיוחדת  תודה 

הרב בהכנת הכתבה

עשרות אלפי חרדים יעשו את הפסח בבתי מלון בארץ ובחו"ל, 'קו עיתונות' יצא לבחון את חווית החג בבתי מלון מעבר לים וברחבי 
הארץ, המחירים, הסיכונים, העוקץ ובעיות הכשרות # כמה תשלמו עבור זוג במלון ארבעה כוכבים ומה תקבלו במלון חמישה כוכבים? 
מה כללי הסף ב'עדה החרדית' לבתי מלון? מה הסיכוי שחברת התיירות תקרוס? ומדוע בתי מלון הפונים למגזר החרדי נמנעים מתפוסה 

של 100%? • וגם: האם ראוי לנפוש בפסח במלון? הגר"מ נחשוני והגר"א לעמיל הכהן משיבים בהרחבה

ַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל  ָאה ְבּ ָנה ַהבָּ א ָהָכא, ְלָשׁ תָּ ָהַשׁ

הכתבה המלאה בסוף השבוע ב-
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כעת זה רשמי: שבוע העבודה בישראל מתקצר בשעה 
זאת  42 שעות שבועיות,  על  ויעמוד החל מהחודש הבא 
בכפוף לצו ההרחבה שנחתם השבוע על ידי שר העבודה והרווחה 
אבי  ההסתדרות  יו"ר  שהוביל  ההסכמות  את  והחיל  כץ  חיים 

ניסנקורן מול המעסיקים, על כלל המשק.
הקרוב  החודש  בתחילת  כבר  לתוקף  להיכנס  צפוי  השינוי 
ללא  יבוצע  העבודה  שבוע  קיצור  כאשר   ,)2018 באפריל  )ב-1 
 182 על בסיס של  יחושב מעתה  והשכר השעתי  הפחתה בשכר 
שעות עבודה לחודש, במקום 186 כפי שזה היה עד כה. משמעות 
השעה  ערך  והגדלת  השעתי  התעריף  העלאת  היא  המהלך 

לעובדים המשתכרים משכר המינימום. 
שהעובדים   ,1995 שנת  מאז  הראשונה  הפעם  זו  כי  יצוין 

הנוכחי,  השינוי  בזכות  העבודה.  שבוע  מקיצור  נהנים  בישראל 
וזאת  קלנדרית,  שנה  בכל  פחות  שעות   50 יעבדו  הישראלים 
כאמור ללא הפחתה בשכרם. יום העבודה המקוצר בשבוע ייקבע 

על ידי כל מעסיק, בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.
וגידים  עור  קרם  המשק,  כלל  על  השלכות  שנושא  המהלך 
המציאות שבה  כנגד  שניהלה ההסתדרות  עיקש  רקע מאבק  על 
שעות  של  יותר  רב  מספר  עובדים  בישראל  שכירים  עובדים 
ההנחה  לצד   .OECD-ה מדינות  ברוב  מעובדים  שבועיות 
פוגעות  מרובות  עבודה  ששעות  כך  על  מחקרי  ביסוס  שקיבלה 
בריאותם  על  להשפעות שליליות  מרכזי  גורם  ומהוות  בעובדים 
ועל היעילות בעבודה, ההסכמות בין ההסתדרות לבין המעסיקים 
גובשו גם על רקע הרצון המשותף לקדם מדיניות נאורה שעוזרת 

להגביר את פריון העבודה במשק. 
"השינוי שממנו ייהנה כל ציבור העובדים, מהווה עדות נוספת 
לכך שעבודה מאורגנת מצמצמת פערים חברתיים. ההתעקשות 

שלי ושל ההסתדרות על צעדים מקדמי שוויון והדבקות במעשים 
הפערים  את  לאחות  ועוזרות  לתוצאות  מביאות  בדיבורים,  ולא 
בחברה הישראלית. המהלך מקדם את האיזון הראוי בין עבודה 
לפנאי וזהו צעד חשוב ראשון בדרך ליעד: להביא לכך ששבוע 
40 שעות בלבד. אני רוצה להודות  העבודה בישראל יעמוד על 
שאנו  כך  ועל  מעורבותו  על  כץ  חיים  והרווחה  העבודה  לשר 
גם  חמות  ומילים  ברכות  אמיתית.  בבשורה  היום  לצאת  יכולים 
העסקיים,  הארגונים  נשיאות  וליו"ר  כחלון  משה  האוצר  לשר 
שרגא ברוש, על כך שהיו שותפים משמעותיים לקידום המהלך", 
אמר יו"ר ההסתדדרות, אבי ניסנקורן, עם חתימת הצו על ידי שר 
יו"ר  של  מבורך  במהלך  "מדובר  כי  שאמר  והרווחה,  העבודה 
יש להמשיך  לטובת העובדים במשק.  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות 

את המגמה לקיצור נוסף".

פישל רוזנפלד

לא  ישראלים  ארבעה  מכל  שלושה 
באתרים  או  באפליקציות  משתמשים 
ייעודיים המאפשרים להם להשוות מחירים של 
שערך  חדש  מסקר  עולה  כך  לבית,  הקניות  סל 

מכון גיאוקרטוגרפיה.
יום  ציון  לרגל  שנערך  החדש,  הסקר  פי  על 
11.5% מכלל המשיבים  הצרכן הבינלאומי, רק 
את  קרובות  לעתים  או  תמיד  להשוות  נוהגים 
המחירים של סל הקניות לבית באמצעות מידע 
בארץ  שהצרכנים  אף  "על  ברשת.  היום  שזמין 
שאנו  דבר  פראיירים,  לצאת  לא  משתדלים 
הרכישה  הרגלי  של  בעלייה  היתר  בין  רואים 
כולם  לא  עדיין  בחו"ל,  הסחר  מאתרי  שלנו 
ולתקנות  לחסוך  להם  שעוזרים  לכלים  מודעים 
זכויותיהם כצרכנים", מסביר עו"ד  שמגנות על 
ירון לוינסון, מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות. 
אמנם  הצרכנית  "המודעות  לוינסון,  לדברי 
מחלחלת לאט לתוך עגלת הקניות של הישראלי 
אבל זה קורה כל הזמן ומתרחש הודות לתנאים 
החדשות  וההתפתחויות  בשוק  המשתנים 

בתחומי החברה, הכלכלה והטכנולוגיה".
עמדות  ידע,  שבדק  המיוחד  הסקר  מנתוני 
ותפיסות בקרב ציבור הצרכנים עולה כי 52.6% 
מחוקקת  לא  שהכנסת  חושבים  מהישראלים 
מספיק חוקים להגנת הצרכן. כ-70% מהמשיבים 
חושבים שהממשלה צריכה להרחיב את הפיקוח 

המשיבים  מכלל  וכ-20%  היסוד  מוצרי  על 
קוראים להחיל את המחירים המפוקחים גם על 

בשר, עופות, דגים, פירות וירקות. 
תופסים  הישראלים  איך  גם  בדק  הסקר 
הכלכלה  משרד  של  החדש  הצו  השפעת  את 
המחייב את רשתות השיווק והפארם להציג לצד 
בעולם.  מחירם  את  שונים  טואלטיקה  מוצרי 
קיימת  הצו  פי  שעל  המוצרים  רשימת  כי  נזכיר 
בין  גם בחו"ל, כוללת  חובה להציג את מחירם 
 43.6% ודאודורנטים.  שיניים  משחות  היתר, 
להורדת  תוביל  היוזמה  כי  חושבים  מהמשיבים 
ישפיע  לא  שהצו  חושבים  ו-42.3%  המחירים 

כלל על מחירי המוצרים בארץ. 
נתון מעניין נוסף מתוצאות הסקר עוסק בחוק 
שנכנס לאחרונה לתוקף, באשר לחובת רשתות 
מכשיר  להציב  גדולות,  מזון  וחנויות  השיווק 
שקילה אלקטרוני אחד לפחות, במקום גלוי נגיש 
לצרכן בסמוך לסחורה הנמכרת לפי משקל, כמו 
וירקות. מתוצאות הסקר עולה כי  למשל פירות 
80.5% מהישראלים כלל לא מכירים את החוק 
ו4.7% מכירים את החוק אך מעולם לא נתקלו 
במהלך  לשימושם  שזמין  שקילה  במכשיר 

הקנייה.
בישראל  הצרכנים  של  החברתית  המודעות 
באה לידי ביטוי גם ביחס המשתנה כלפי נושאים 
לתוקף  כניסתו  מאז  משנה  למעלה  סביבתיים. 
של חוק השקיות, נראה כי יש היענות מרשימה 
מצד הצרכנים הישראלים לצמצם את השימוש 

הנוכחי  מהסקר  החד-פעמיות.  הניילון  בשקיות 
עולה כי למעלה ממחצית מהישראלים )54.6%( 
בקופות  הנמכרות  בשקיות  מהשימוש  נמנעים 

של רשתות השיווק. 
למעלה  בסקר:  שנבדקו  נוספים  נתונים 
הם  כי  דיווחו   )50.7%( מהמשיבים  ממחצית 
לקוחות  מועדוני  של  בהטבות  משתמשים 
כרטיסים  קופונים,  מוצרים,  קניית  לשם  שונים 
למופעים וארוחות.  67.2% מהישראלים נוהגים 
פירוט  על  קרובות  לעתים  או  תמיד  לעבור 
החשבונות החודשיים שהם מקבלים. מבין כלל 
החשבונות החודשיים, הפירוט שזוכה לתשומת 
פירוט  הוא  הצרכנים  מצד  ביותר  הגבוהה  הלב 
החשמל  חשבון   ,)85.5%( האשראי  חשבונות 
והארנונה   )68.2%( המים  וחשבון   )70.1%(

 .)62.5%(

רכישות בחו"ל

נוהגים  המשיבים  מכלל   49% הסקר,  פי  על 
בחו"ל.  הקניות  באתרי  מוצרים  היום  לרכוש 
התפלגות התשובות מסמנת כי הקנייה המועדפת 
על הישראלים שקונים בערוץ זה היא של בגדים 
רכישות   .)57.6%( למבוגרים  אופנה  ואביזרי 
היו:  בחו"ל  אינטרנט  מאתרי  נוספות  נפוצות 
 ,)42.8%( אלקטרוניקה  ומוצרי  סמארטפונים 

לתינוקות  ביגוד   ,)25.9%( חשמל  מכשירי 
לילדים  ומשחקים  צעצועים   ,)19%( ולילדים 
 )11.5%( הבית  לעיצוב  מוצרים   ,)14.1%(
אף  על   .)11.5%( וקוסמטיקה  טיפוח  ומוצרי 
מהאתרים  קניות  לשם  ברשת  הנרחב  השימוש 
בחו"ל, רק 14.2% מהמשתתפים בסקר, נוהגים 
של  הישירים  האינטרנט  באתרי  קניות  לבצע 

רשתות שיווק המזון בישראל. 
טענות  את  למעשה  מאשרים  אלו  נתונים 
בעלי  למאבק  הנוגע  בכל  ברק  בני  עיריית 
ב'קו  לאחרונה  שסוקר  כפי  ברק.  בבני  העסקים 
השומר  בציר  העסקים  בעלי  מנהלים  עיתונות', 
בבני ברק מאבק נגד העירייה, שלטענתם הביאה 
מצלמות  הצבת  עם  עבורם  כלכליים  להפסדים 
מעוברי  שמונע  מה  ברחוב.  התנועה  אכיפת 
טענה  אז  העסק.  בבתי  ולקנות  להיכנס  אורח 
העירייה בתגובה ל'קו עיתונות' כי ההפסדים לא 
נובעים כתוצאה מהצבת המצלמות, אלא דווקא 
בגלל שהלקוחות עוברים לרכוש באתרי מסחר 

מקוונים.
בעיר  כשמדובר  כי  לציין  חשוב  זאת,  עם 
גישה  אין  מהתושבים  ניכר  לאחוז  חרדית 
כן  ועל  מקוונים,  מסחר  ולאתרי  לרשת  ישירה 
של  תוצאה  הם  ההפסדים  כי  לטעון  יהיה  קשה 
וייתכן שגם  מעבר הלקוחות לרכישות מקוונות 
המצלמות החדשות אחראיות להידרדרות מצבם 

הכלכלי של אותם עסקים, לפחות חלקית.

חצי מהישראלים 
מזמינים מוצרים מחו"ל

סקר מיוחד בחן את מודעות הצרכן הישראלי לנושאים שונים, וגילה כי חוק השקיות מוכיח את עצמו לעומת 
חוק המשקל שלא חדר למודעות • עוד בנתונים: כשליש מהישראלים לא עוברים על דפי החשבונות 

החודשיים, רובם לא נוהגים להשוות מחירים וכמחצית משתמשים בהטבות של מועדוני לקוחות

בשורה לשכירים: שבוע העבודה מתקצר בשעה ל-42 שעות שבועיות, ו-182 שעות לחודש במקום 
186 עד כה • המשמעות: הגדלת ערך השעה לעובד

שבוע העבודה מתקצר בשעה



כמה קל להיות מאושר

מה נשתנה? כל העולם כאן!
המותגים המובילים מהארץ ומחו"ל

מחכים לך בקניון אילון

STEVE

MADDEN

 מתנה
50₪

קונים בסך 499 ₪ ביום 
ומעלה ומקבלים גיפט 

קארד  50 ₪ מתנה
החל מ- 25/03/2018 עד גמר המלאי

קניון אילון, מזמין אותך להיערך 
כראוי לחג וליהנות ממיטב המותגים 
המובילים מהארץ ומחו"ל. הכל 
 מתנהתחת קורת גג אחת. תתחדשי ותהני!



ה' ניסן תשע"ח 2021/3/18

פישל רוזנפלד

"הסכם גג" של המדינה עם עיריית חיפה נחתם השבוע 
ידי שר האוצר משה  )ב'( באצטדיון סמי עופר בעיר, על 
כחלון, שר השיכון יואב גלנט, ראש העיר חיפה יונה יהב ומנכ"ל 

רשות מקרקעי ישראל עדיאל שימרון.
ההסכם כולל את הקמתן של כ–15 אלף יחידות דיור חדשות 
בשטחים  שיתאפיינו  מתחמים,  ב–12  בחיפה  חדשות  בשכונות 
כולל  עוד  וטיילות.  ציבור  מבני  נרחבים,  ובפארקים  ציבוריים 
והתחדשות  שדרוג  לשיקום,  המדינה  של  התחייבות  ההסכם 

שכונות ותיקות והקמת תשתיות-על שישרתו את כלל העיר.
הסכם הגג עתיד להביא צמיחה אדירה לחיפה, אשר תביא אליה 
למעלה מ–50 אלף תושבים חדשים, שיגורו ב–15 אלף יחידות 
הדירות החדש  העיר, שייהנו מהיצע  אל  צעירים  ולנהירת  דיור, 
ומפיתוח התעסוקתי, שתחולל הקמת אזורי התעסוקה החדשים 

והפעילות הלוגיסטית שתתפתח באזור המפרץ, לצד פיתוחה של 
חזית הים העירונית ופעילות ההי טק בעיר התחתית.

בין מתחמי המגורים הכלולים בהסכם: המשך פיתוח שכונת 
ייבנו  בה  העיר,  של  מערביים  הדרום  במבואות  פרס  נאות 
כ-5,000 יחידות דיור על פי תכנית העומדת בפני אישור הוועדה 
המחוזית. כמו כן מתייחס ההסכם למתחמים המיועדים לשיווק 
במחיר למשתכן, בהם: קריית אליעזר ]505 יחידות דיור[, מתחם 
נוספת  ושכונה  דיור[  יחידות   147[ אלמוגי  ברמת  האנטנות 

במורדות פרויד ]378 יחידות דיור[. 
יתר הפרויקטים ישווקו בשלב השני, ובהם: חזית הים העירונית 
עם 500 יחידות דיור תשווק לאחר פינוי הקרקע, סטלה מאריס עם 
663 יחידות דיור, בה"ד חיל הים בבת גלים ]1300 יחידות דיור[, 
מחנות  פינוי  לאחר  שישווקו  דיור[  יחידות   1600[  7200 מש"א 
צה"ל, חוות המכלים קריית חיים ]3,300 יחידות דיור[ המיועדת 
יחידות   3500[ גלים  בבת  הרכבת  תחנת  ואזור  לפינוי  היא  גם 

דיור[ אשר ההסכם מייעד מאות מיליוני שקלים מתקבולי הקרקע 
לטובת העברת הרכבת למנהרה מתחת להר. 

בכ–3  מסתכמת  ההסכם  של  הכלכלית  המשמעות  סה"כ 
ציבור  מוסדות  והקמת  תשתיות  פיתוח  הכוללים   ,₪ מיליארד 
בשכונות  ציבור  מוסדות  להקמת   ₪ מיליוני  כ-180  ובכללם: 
החדשות, כ-140 מיליוני ₪ לשדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות, 
כ-125 מיליון ₪ להקמת כביש חדש שיחבר בין נאות פרס לרכס 
הכרמל, כ-90 מיליון ₪ לפיתוח חזית הים העירונית, כ-90 מיליון 
מת"מ  וצומת  פרס  נאות  באזור  התחבורה  תשתיות  לשדרוג   ₪
בנוסף לעשרות מיליוני ₪ שיתקבלו ממשרד התחבורה, למעלה 
הסטת  הכולל  העיר,  דרום  לכלל  ביוב  לפתרון   ₪ מיליון  מ-70 
שפכים למכון טיהור בניר עציון, עשרות מיליוני שקלים להעתקת 
תשתיות וכן כ–20 מיליון ₪ שיתקבלו בזמן הקרוב לצורך הקמת 
לאורך  גלים,  בבת  החופית  הטיילת  רצף  את  שתשלים  טיילת, 

בסיס ההדרכה של חיל הים.

פישל רוזנפלד

להגנת  השירותים  שנה,  כבכל 
הצומח ולביקורת במשרד החקלאות 
לשאריות  החקלאית  התוצרת  את  דוגם 
את  גם  דוגם  ובמקביל  הדברה,  חומרי 
תכשירי ההדברה בכדי לוודא שהם עומדים 
בדרישות התקן. מסקר שערך המשרד עולה 
לעלייה  עדים  אנו   ,2016 שנת  במהלך  כי 
חומרי  דגימות  במספר  כ-5%  של  נוספת 
הדברה  מתכשירי   92% התקינות.  הדברה 

עומדים בתקן הרשום.
החקלאות  משרד   ,2016 שנת  במהלך 
בחנויות  שנקנו  הדברה  חומרי   143 דגם 
מכל רחבי הארץ, וכן חומרים טרם חידוש 
רישיונם. בכל שנה מתבצע דיגום לתכשירים 
הקודמות,  בשנים  תקינים  לא  שנמצאו 
לאחר  יזום  דיגום  מתבצע  אחרים  במקרים 
תכשירים  של  תקינות  אי-  בגין  חשדות 
ספציפיים. כל חומר שנלקח לבדיקה הובא 
נבדקו  מסוימים  ובמקרים  שונה  ממקום 

את  לבדוק  במטרה  זאת  כל  פעמים.  מספר 
הרושמות  שחברות  ולהבטיח  תקינותם 
מכלי  לתוך  מכניסות  אכן  הדברה,  חומרי 
ונכתב  להם  שאושר  מה  את  החומרים 

בתווית שעליהם. 
מן התוצאות עולה כי רובן המוחלט של 
חריגה,  של  מקרה  בכל  תקינות.  הדגימות 
מול  וחקירה  בירור  בתהליך  המשרד  פתח 
או  חוזרות  לבדיקות  שהוביל  החברות, 
החנויות  מן  לאיסוף  מהחברות  דרישה 
)recall( ועיכוב בחידוש רישום התכשירים 
עד להוכחת תקינות התכשירים. יצוין, חלק 

מן החריגות הינם בשיעורים נמוכים.
תוצאות  את  פרסם המשרד  כחודש  לפני 
הסקר השנתי לשימוש חורג בחומרי הדברה 
בתוצרת צמחית טרייה. המשרד מבצע את 
הנדגמים  וירקות  בפירות  שנה  מידי  הסקר 
בשדות ובבתי האריזה. בממצאי סקר 2016, 
תקינות,  מהדגימות   89% כי  המשרד  חשף 
התקינות  הדגימות  במספר  עלייה  וישנה 

ביחס לשנה שעברה.

פישל רוזנפלד

אירועי  מספר  גדל  האחרונות  בשנים 
פיננסיים  בארגונים  המתרחשים  הסייבר 
בעולם ובישראל. אירועים אלו מתאפיינים ברובם 
ובשיטות תקיפה מתוחכמות  נזק רב  בגרימה של 
וחדשניות, שמקורן הוא לעתים בגורמים חיצוניים 
הבנקאיים  לתאגידים  שונים  שירותים  המספקים 
 Supply( האספקה  בשרשרת  נכללים  והם 
לפיכך,  הבנקאיים.  התאגידים  של   )Chain
הפעולות  את  לקבוע  נדרש  הבנקאי  התאגיד 
הנחוצות כדי לוודא שספקי השירותים החיצוניים 
להפחתת  הנדרשים  באמצעים  נוקטים  המהותיים 

חשיפת התאגיד הבנקאי לסיכוני סייבר. 
השבוע פרסם הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול 
בנקאי תקין בנושא ניהול סיכוני סייבר בשרשרת 
התאגיד  אחריות  את  להבהיר  שמטרתה  אספקה, 
מאובטחת  עבודה  תצורת  לקיום  בנוגע  הבנקאי 
מול הספקים החיצוניים, וכן את חובותיו לניהול 
אלו  ספקים  בפעילות  הולמים  סייבר  סיכוני 

ובממשקים שלהם עם התאגיד.  
לקבוע  נדרש  בנקאי  תאגיד  ההוראה,  פי  על 
חיצוניים  ספקים  של  להתחייבויותיהם  עקרונות 
לוודא  וכן  סייבר  סיכוני  ניהול  בנושא  מהותיים 
מפרטת  ההוראה  בנוסף,  אלו.  בעקרונות  עמידה 
הצורך  שאת  מקובלות,  הגנות  של  רשימה 

בשילובן נדרש התאגיד הבנקאי לשקול במסגרת 
)למשל,  החיצוני  הספק  מול  ההתקשרות  הסכם 
קביעת אופן מחיקת הנתונים של התאגיד הבנקאי 
המאוחסנים אצל הספק, לאחר סיום ההתקשרות 

ביניהם(.
הגורמים  של  דיווח  חובת  מגדירה  ההוראה 
כשעולה  להנהלה  הבנקאי  בתאגיד  הרלוונטיים 
חשש כי הספק חושף את התאגיד לסיכוני סייבר 
משמעותיים. על בסיס דיווח זה והערכת הסיכון, 
אופן  בדבר  ולהחליט  לשקול  יהיה  ההנהלה  על 
)כדוגמת  החיצוני  הספק  עם  ההתקשרות  המשך 
צמצום הפעילות, הטמעת בקרות מפצות בתאגיד 

הבנקאי, הפסקת ההתקשרות, וכד'(.
ספקי  באמצעות  ויותר  יותר  פועלים  "בנקים 
ספקים  כגון  שונים,  חיצוניים  וגופים  שירות 
ושירותי  ההון  בשוק  מסחר  שירותי  הנותנים 
מ'שרשרת  חלק  המהווים  לבנק,  טכנולוגיה 
להנהלות  מגדירים  אנו  הבנק.  של  האספקה' 
בהתייחס  שלנו  הפיקוחיות  הציפיות  את  הבנקים 
הם  עימם  מגופים  לדרוש  שעליהם  לסטנדרטים 
על  שונים,  שירותים  קבלת  לצורך  מתקשרים 
מנת ש"החוליה החלשה" בשרשרת האספקה לא 
תחשוף אותם לסיכוני סייבר וזליגת מידע", אמרה 
פרסום  עם  הבנקים,  על  בר, המפקחת  חדוה  ד"ר 

ההנחיות החדשות.

הסקר השנתי של משרד החקלאות מצביע 
על שיפור בתחום ההדברה: 92% מהחומרים 
 מדובר בעליה  שנמכרו עומדים בתקנים 

של 5% ביחס לאשתקד

תקנות חדשות של הפיקוח על הבנקים מיועדות 
למנוע ולכל הפחות לצמצם נזקי סייבר בבנקים

רוב חומרי ההדברה 
עומדים בתקן

בבנקים מתגוננים 
מנזקי סייבר

הסכם גג בחיפה: 
15 אלף דירות

כ-50 אלף תושבים חדשים צפויים להצטרף לעיר הצפונית לאחר השלמת 
 שווי ההסכם כ-3 מיליארד שקל,  בנייתן של 15 אלף יחידות דיור נוספות 
צילום: עיריית חיפהמתוכם מאות מיליונים שיופנו לפיתוח תשתיות, סלילת כבישים והקמת טיילת



משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

הפרשות לפנסיה: להבטחת הכנסתכם העתידית ודאו, שהמעסיק מפריש הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה.
זכויות נשים:  אסור על פי חוק לפטר או לפגוע בהיקף השכר או המשרה של עובדות בתקופת טיפולים, טרום 

לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה. 

שכר מינימום:  השכר המינימלי שחובה על פי חוק לשלם לכל עובד עומד על 5,300 ₪ לחודש או 28.49 ₪ לשעה.

הלנת שכר:  "לא תלין שכר שכיר"; תשלום השכר ותשלומים נוספים צריכים להיות משולמים עד המועד הקבוע בחוק.

employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights :מידע נוסף באתר זכויות עובדים של משרד העבודה והרווחה

רוצים לדעת עוד על זכויותיכם? פנו ליחידה ליחסי עבודה  1-800-800-390
לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו למינהל הסדרה ואכיפה  )ניתן לפנות גם אנונימית(: 2570*

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!
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כסף קטן

חשד לשוחד ב'מספנות ישראל'

משטרת  של  הסדורה  הלחימה  במסגרת 
לשחיתות  הנוגעות  עבירות  כנגד  ישראל 
ציבורית, פתחו השבוע היחידה הארצית לחקירות 
433 ויחידת יהלום ברשות  הונאה )יאח"ה( בלהב 
מספר  של  תקופה  בתום  גלויה,  בחקירה  המיסים 

חודשים, במהלכם התבצעה פעילות סמויה.
לחקירה  חשודים  מספר  נעצרו  הפרשה  במסגרת 
מתן  שעניינן  עבירות  לביצוע  בחשד  באזהרה 
במסמכי  כוזב  רישום  זר,  ציבור  לעובד  שוחד 
עבירות  מס,  עבירות  במרמה,  דבר  קבלת  תאגיד, 
על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על חוק הפיקוח 
לייצוא בטחוני. החקירה מתנהלת ביחידה הארצית 
עם  מלא  בשיתוף   ,433 בלהב  הונאה  לחקירות 
אכיפה  וגורמי  המיסים  ברשות  יהלום  יחידת 

בינלאומיים, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. 
שוחד  מתן  שעניינה  בינלאומית  בפרשה  מדובר 
במסגרתה  בטחוני  ביצוא  העוסקת  חברה  ידי  על 
הועברו על פי החשד תשלומי שוחד לנציגי ממשל 
פי  על  נוספות.  עבירות  ביצוע  עם  בבד  בד  זרים, 
ביצועם  לאפשר  יועדו  השוחד  תשלומי  החשד, 
של עסקאות ביטחוניות בהיקף של עשרות מיליוני 
העצורים  בין  כי  לפרסום  הותר  )ג(  אמש  דולרים. 
נמנה גם סמנכ"ל השיווק של החברה, עודד בריאר. 
ימים  חמישה  של  בית  למעצר  שוחרר  בריאר 

שיסתיים בחמישי.

גיוון תעסוקתי בחברות הממשלתיות

רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר 
יחד עם נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה 
בפרויקט  יחלו  והרווחה  העבודה  במשרד 
בחברות  התעסוקתי  הגיוון  קידום  שמטרתו 
בסבב  שישתתפו  החברות  בין  הממשלתיות. 
הראשון של הפרויקט- חברת חשמל, נמל אשדוד, 

עמידר ורכבת ישראל.
של  ערכים  שמקדם  חשוב  בפרויקט  "מדובר 
יסייע  הפרויקט  קידום  פערים.  וצמצום  שוויוניות 
הממשלתיות  בחברות  התעסוקתי  הגיוון  להגברת 
באופן שתואם את מדיניותי לשילוב ולייצוג הולם 
בחברות  מועסקים  בקרב  האוכלוסיות  כלל  של 
גם  נכון  הצעד  כי  להדגיש  חשוב  הממשלתיות. 
מעודד  תעסוקתי  גיוון  שכן  עסקית,  מבחינה 
שר  אמר  למצוינות",  וחתירה  חדשנות  יצירתיות, 

האוצר משה כחלון.
"גיוון  כץ:  חיים  והרווחה,  העבודה  שר  לדברי 
תעסוקתי תורם לחברה המעסיקה ולחיזוק החוסן 
העבודה  במשרד  ישראל.  של  והכלכלי  החברתי 
אוכלוסיות  של  לשילובם  פועלים  אנו  והרווחה 
להוות  צריכות  הממשלתיות  והחברות  מגוונות, 
דוגמא ולהיות מובילות בשילוב כלל האוכלוסיות 

בשוק העבודה ללא כל אפליה".

10% יותרדירות ריקות

מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנתיים האחרונות 
בישראל  הריקות  הדירות  של  מספרם  זינק 
ל-163 אלף - 6.5% מכלל הדירות בישראל. 
 .2015 ריקות בשנת  דירות  148 אלף  זאת, לעומת 

עלייה של כ- 10% בפרק זמן של שנתיים בלבד.
עוד עולה מנתוני הלמ"ס, שנחשפו השבוע בעקבות 
 41.5 כי  בקשה שהגישה התנועה לחופש המידע, 
)דירות המוחזקות  אלף דירות הן "דירות רפאים" 
על  או  חוץ,  תושבי  רוכשים  ידי  על  נופש  כדירות 
עיקרית  מגורים  דירת  שבבעלותם  ישראלים  ידי 
ש"טרם  מהסיבה  ריקות  דירות  אלף   58 אחרת(, 
ריקות  נוספות  דירות  16.5 אלף  דייר חדש",  נכנס 
"הרוסות",  או  כ"נטושות"  מודרות  שהן  מהסיבה 

ו-16.2 אלף מודרות כדירות "בשיפוצים".
מספר  קטגוריות.  בשתי  נרשמה  החדה  העלייה 
בשנתיים  זינק  חדש"  דייר  נכנס  ש"טרם  הדירות 
הדירות  מספר  גם  כך  בכ-5,000.  האחרונות 
אז   ,2015 לעומת  משמעותית  זינק  בשיפוצים 
נרשמו 11.4 אלף דירות כאלו - לעומת 16.2 אלף 
כעת. מבדיקה בפילוח לפי ערים עולה כי תל אביב 

מובילה במספר הדירות הריקות, אחריה ברשימה
 נמצאות ירושלים, חיפה ונתניה )לפי הסדר(.

נצרת מציגה: מרכז מסחרי לחרדים
בטקס הנחת אבן הפינה ל'מתחם לב העיר' בנצרת, המותאם ומיועד למגזר החרדי, 
הכריז ראש העיר: "הר יונה ג' תהיה השכונה החרדית הכי יפה בארץ, ויהיו בה כלל 

השירותים הנדרשים לטובת התושבים, לא בקרוואנים או דירות"

פישל רוזנפלד

ביקר  גלנט,  יואב  והשיכון  הבינוי  שר 
סדר  על  כאשר  עילית,  בביתר  השבוע 

היום שורה של נושאים - פיתוח 
עילית  ביתר  הרחבת  והמשך 
ב'3  בגבעות  יח"ד  בכ-10,000 
אזור  של  הסופי  אישורו  ו-ב'4, 
התעשייה העירוני הגדול "היער 
כביש  הרחבת  מימון  האנגלי", 
מיזמים  שורת  וקידום   375
פיתוחה  להמשך  הנוגעים 

ושגשוגה של ביתר עילית.
רובינשטיין,  מאיר  רה"ע  לדברי 
עתידיות  אופציות  יש  "לביתר 
יח"ד,  כ-10,000  לעוד  ממשיות 
ו-ב'4, הבעיה היא  ב'3  בגבעות 
כך  בוצע,  טרם  התכנון  שכרגע 
כושר  שעת  תגיע  כאשר  שגם 
מדינית, לא יהיו אופציות שיווק 

על השולחן. הממשלה חייבת לקדם את התכנון 

כבר כעת. לשמחתי, ראיתי נכונות גדולה אצל 
השר גלנט לקדם את הנושאים הללו, בשיתוף 

פעולה, למען המשך קידומה של ביתר".
נושא נוסף, אותו מבקש רובינשטיין לקדם, הוא 
אזור התעשייה הענקי החדש של ביתר, "היער 

התכנון  שלבי  כל  את  כבר  שעבר  האנגלי", 
והאישור, וכעת ממתין לאישור הסופי מהמינהל 

המדיני.  הדרג  ידי  על  שמעוכב  דבר  האזרחי, 
ומשאבים  רב  מאמץ  "השקענו  רה"ע,  לדברי 
להביא  מנת  על  הזה,  התעשייה  באזור  גדולים 
עצמאות כלכלית לביתר עילית. הכל כבר מוכן, 
מהדרג  ירוק  לאור  ממתינים  ורק 
את  להקים  להתחיל  בכדי  המדיני 

המקום".
בפאתיה  שוכנת  עלית  ״ביתר 
ונמצאת  עציון  גוש  של  הצפוניים 
והישראלי.  היהודי  הקונצנזוס  בלב 
את  ולראות  כאן  להתארח  שמחתי 
הענפה  העבודה  ואת  המנופים 
העיר  ראש  את  מברך  אני  בשטח, 
שיתוף  על  רובינשטיין  הרב  ידידי 
הענפה  והעשייה  המלא  הפעולה 
והשיכון  הבינוי  משרד  העיר.  למען 
במלוא  לפעול  ימשיך  בראשותי 
הנותנות  תכניות  בשיווק  המרץ 
מענה לכל אזרח ולכל מגזר תוך דגש 
מיוחד למצוקת הדיור במגזר החרדי״, אמר שר 

הבינוי והשיכון, יואב גלנט, במהלך הסיור.

פישל רוזנפלד

החרדי,  למגזר  המיועדת  עילית,  שבנצרת  ג’  יונה  הר  בשכונת 
התקיים השבוע טקס חגיגי במהלכו הונחה אבן הפינה ל'מתחם 
לב העיר', בהשתתפות ראש העיר רונן פלוט, היזמים, תושבים, 

נציגי משרד הבינוי והשיכון וקופות החולים המובילות.
המרכז  הוא  העיר'  לב  'מתחם 
הראשון  המודרני  המסחרי 
במיוחד  שמותאם  בארץ 
החרדים,  השכונה  לתושבי 
שצפוי  המתוכנן  במרכז 
מ"ר  כ-4000  על  להיבנות 
תעסוקה,  מסחר,  שטחי  של 
מרקט  סופר  מרפאות, 
במיוחד  הנדרשים  ושירותים 
לתושבים החרדים שאף ייצרו 
עבורם.  תעסוקה  מקומות 
קרקעי  חניון  יבנה  בנוסף 
המרשים.  למבנה  מתחת  ענק 
בסמוך למרכז המסחרי, נבנים 
חינוך,  מוסדות  אלו  בימים 
מה  וכל  מקוואות,  כנסת,  בתי 
חיים  אורח  לניהול  שנחוץ 

תורני. .
שייבנו,  השירותים  תמהיל  ובניית  הראשוני,  התכנון  בשלב  "כבר 
החל  ילדים,  ברוכות  משפחות  של  לצרכים  מחשבה  המון  הושקעה 
מהצרכים האלמנטריים הבסיסיים, וכלה בשירותים הציבוריים הנדרשים 

לתושבים, המרכז יבנה בסטנדרט גבוה מול נוף מרהיב ועוצר נשימה, 
בשורה  שיביא  ומשוכלל  מודרני  השם  בעזרת  יהיה  המסחרי  והמבנה 
לתושבים וייתן מענה קרוב נגיש ואיכותי", אמרו יזמים שנכחו באירוע.

את  בדבריו  בירך  האירוע  את  במעמדו  שכיבד  פלוט  רונן  העיר  ראש 
כדי לקרוא לציבור החרדי מכל הזרמים  וניצל את ההזדמנות  היזמים, 
בתים  ולקנות  לשכונה  להגיע 
במבנים החדשים המוקמים בה, עוד 
בטוחה  "במניה  שמדובר  הוסיף, 
תהיה  ג'  יונה  הר  באוויר,  המרחפת 
בארץ,  יפה  הכי  החרדית  השכונה 
הנדרשים  השירותים  כלל  בה  ויהיו 
בקרוואנים  לא  התושבים,  לטובת 
איכותיים  במבנים  אלא  דירות,  או 
וחדשים שיתנו מענה לכלל הצרכים 

של הציבור החרדי…" 
למשתתפים:  וסיפר  הוסיף  פלוט 
"שאלו אותי אם אני פוחד מחרדים, 
מהם,  פוחד  לא  אני  להם  אמרתי 
רק  פוחד  אני  לפחד?  לי  יש  מה 
לתת  יכולה  ג'  יונה  הר  מהקב"ה... 
למצוקת  ביותר  משמעותי  מענה 
לזוגות  בהחלט  המתאימים  סבירים  במחירים  והכל  החרדי,  הדיור 
הצעירים, עיריית נצרת עילית ומשרד הבינוי והשיכון עושים ויעשו הכל 
בשביל לתת את המענה הנחוץ לצרכי הציבור החרדי ותושבי השכונה."

שר השיכון ביקר בביתר עילית
אזור  אישור  דיור,  יחידות  אלף  כעשר  הוספת  החרדית:  בעיר  היום  סדר  על 

התעשייה 'היער האנגלי', מימון כביש ומיזמים נוספים

השר גלנט בסיור בביתר

בגזירת הסרט
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יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

אופנה, מומחיות ומקצועיות
הכל במסגרת אחת

הסדרים עם קופות החולים
מגוון ענק של משקפיים חינם עד גיל 18

המסגרות האופנתיות שלמבצע מיוחד!
רק ב- 790 ₪

שומרים על העיניים שלך
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פישל רוזנפלד

בינואר 2018 אישרה הממשלה רפורמה בביטוח הסיעודי 
הציבורי לאנשים שחצו את גיל הפרישה – תכנית הסיעוד 
וכשהיא  לשנה,  ש"ח  מיליארד  כ-1.4  התוכנית  עלות  הלאומית. 
על  הציבורית  ההוצאה  תגדל   – ב-2021  מלאה  להבשלה  תגיע 
כמה  כוללת  הרפורמה  ב-2015.  להוצאה  יחסית  בכ-18%  סיעוד 
את  ויפחית  לאזרח  השירות  את  ישפר  ויישומה  חשובים  סעיפים 
נטל ההוצאה בקרב חלק ממשקי הבית שיש בהם קשיש סיעודי. 
שירותי  במערכת  מהבעיות  לחלק  מתייחסת  אינה  היא  אולם 
הסיעוד בישראל – אותם היא מבקשת להרחיב, וחסר בה תכנון 
בקצרה  מוצג  ישראל,  בנק  השבוע  שפרסם  בדו"ח  ארוך.  לטווח 
סוגיות  ומצוינות  ומשמעותם,  סעיפיה  נסקרים  לרפורמה,  הרקע 

שהיא אינה מתייחסת אליהן.
עולה מאוד  סיעודי  להימצא במצב  הדו"ח, ההסתברות  פי  על 
נמצאו במצב   2015 ישראל, בשנת  בנק  פי הערכת  על  הגיל:  עם 
זה כרבע מבני ה-+65, בקרב בני ה-+80 עמד השיעור על 64%, 
שהאוכלוסייה  מאחר  ל-88%.  הגיע  הוא  ה-+90  בני  ובקרב 
הקשישה צפויה לגדול בעתיד, ומאחר שסביר להניח כי חלקם של 
אוכלוסיית  כי  לשער  עלינו  משמעותית,  יקטן  לא  בה  הסיעודיים 

הסיעודיים תגדל בהתאמה.  
סיעוד  שירותי  על  והציבורית(  )הפרטית  הלאומית  ההוצאה 
ב-2015 עמדה על 14.5 מיליארדי ש"ח, כ-1.2% תוצר, ונתון זה 
כולל רק את האומדן להוצאה בגין שירותי הטיפול שנקנו בתשלום. 
ההוצאה הציבורית עמדה על כמחצית מההוצאה הלאומית. יחסית 
גם אם מביאים בחשבון את  נמוכה,  ל-OECD מדובר בהוצאה 
בהתחשב  אולם  יותר.  צעירה  בישראל  שהאוכלוסייה  העובדה 
התוצר  ברמת  ובהתחשב  מדינות  בין  הקיימת  הגדולה  בשונות 

בישראל, ההוצאה בישראל אינה נמוכה באופן חריג.
טיפול  מקבלים  כלל  בדרך  בישראל  הסיעודיים  הקשישים 
כ-15%, מאושפזים  ומקצתם,  מוגן(  בדיור  או  )בבתיהם  בקהילה 
האחרונות  בשנים  שניכרת  הירידה  ממושך.  לטיפול  במוסדות 
ראשית,  סיבות:  נובעת משתי  סיעודיים  לאשפז קשישים  בנטייה 
עם  מיטיב  בקהילה  הטיפול  כי  סבורים  המקצוע  וגורמי  הציבור 
הקשישים מפני שהוא ניתן בסביבת מגוריהם ובקרבת משפחותיהם 
לאלה  גבוהה  האשפוז  עלות  שנית,  נוספים.  חברתיים  ומעגלים 

שאינם זכאים לקבל מהמדינה סיוע במימון. 
בקהילה  הסיעוד  בשירותי  האחרון  בעשור  שחלה  ההתרחבות 
הסיעוד  לגמלת  הזכאים  במספר  מהיר  בגידול  ביטוי  לידי  באה 
שמעניק המוסד לביטוח לאומי )מבלי שחלה הקלה בתנאי הזכאות( 
ובגידול במספר מטפלי הבית – הזרים והישראלים כאחד. בחלק 
מהתקופה עלה מספר העובדים מהר ממספר הקשישים )בני +75(, 

אולם בארבע השנים האחרונות קצב הגידול דומה. 
הסיעודיים  מהקשישים  כרבע  לאומי,  לביטוח  המוסד  פי  על 
שחיו בקהילה ב-2015 היו תלויים לחלוטין בסיוע הזולת וזקוקים 
להשגחה וסיוע בכל שעות היממה. היתר היו עצמאיים יותר אך גם 
הם נזקקו לסיוע בביצוע פעולות יום-יומיות, לפחות בחלק מהיום. 
הקשישים הסיעודיים בקהילה קיבלו בשנה זו טיפול מכ-80 אלף 
מטפלות ומטפלים ישראלים ומכ-50 אלף מטפלות ומטפלים זרים. 
ולרוב  המטפלים הזרים מועסקים במשקי הבית במשרות מלאות 
במשרות  מועסקים  הישראלים  המטפלים  יחיד.  בקשיש  מטפלים 

חלקיות, ולרוב מטפלים בכמה קשישים ועוברים בין בתיהם. 
בקהילה  הסיעודי  הטיפול  במימון  ציבורי  לסיוע  הזכאות 
מבוססת על רמת התפקוד של הקשיש, והיקף הסיוע הכספי תלוי 
התחתון  מהסף  גבוהה  שהכנסתם  קשישים  הכנסות.  במבחני  גם 
זכאים למחצית הגמלה בלבד, וקשישים שהכנסתם גבוהה מהסף 
העליון אינם זכאים לגמלה כלל. כ-24% מהקשישים הסיעודיים 
שהכנסתם  מפני  הלאומי  מהביטוח  מימון  כל  קיבלו  לא  ב-2015 
שחיו  הסיעודיים  מהקשישים  כ-82%  העליון.  הסף  על  עלתה 
בקהילה )71% מכלל הסיעודיים( היו זכאים לסיוע כלשהו במימון 
הטיפול. רוב הסיוע מוענק כשירותים )בעין(, ולא כגמלה כספית, 
שעות   9.75 מממנת  הנמוכה  הרמה  גמלה.  רמות  משלוש  באחת 

הגבוהה  הרמה  מהזכאים.  כמחצית  אותה  וקיבלו  בשבוע,  טיפול 
ביותר מממנת 18 שעות טיפול בשבוע , אולם הקשישים הזכאים 

לה תלויים בסיוע או זקוקים להשגחה בכל שעות היממה.
מהמדינה  קיבלו   46% רק  במוסדות  המאושפזים  מקרב 
הבריאות,  משרד  קוד  באמצעות  האשפוז  במימון  כלשהו  סיוע 
אלף  לכ-12.9  לחודש  ש"ח   750 בין  נעה  העצמית  והשתתפותם 
ש"ח בחודש )האחרון שווה לסכום שמשרד הבריאות משלם בגין 
האשפוז(. גובה ההשתתפות העצמית נקבע גם לפי הכנסותיהם של 

הקשיש וילדיו. 
כדי לבחון את יכולתם של קשישים לממן את שירותי הסיעוד 
בבנק  השוו  הקיימים,  הציבוריים  השירותים  בהינתן  בקהילה 
ישראל את עלויות הטיפול הסיעודי להכנסות משקי הבית נטו לפי 
עשירוני ההכנסה נטו, בהנחה שההוצאה על טיפול סיעודי אישי 

בקהילה מסתכמת בכ-8,000 ש"ח לחודש. 
בבנק ישראל מוסיפים ומציינים כי הם מצאו כי הטיפול בקהילה 
מטיל על משקי הבית של הקשישים נטל כספי כבד, ובחלק ניכר 
השוטפת  ההכנסה  על  עולה  בו  הכרוכה  ההוצאה  מהאוכלוסייה 
נטו. רבים מהקשישים יתקשו לממנו בעצמם בהיעדר חסכונות או 
העברות  ומרכוש,  מהון  הכנסות  ביניהם  נוספים,  הכנסה  מקורות 
קשיי  את  לפתור  "אפשר  ייעודי.  ביטוח  או  אחרים  בית  ממשקי 
סיעוד  ביטוח  באמצעות  מאוד,  אותם  למתן  לפחות  או  המימון, 
קופות  של  המשלימים  הביטוחים  שמשווקים  מהסוג  פרטי 
להפעלת  התפקודי  בקריטריון  עומד  המבוטח  כאשר  החולים, 
הביטוח. מסקנה זו תקפה גם לגבי קשישים בעשירון התחתון של 
ההכנסות. אולם משקי הבית בשלישון ההכנסות התחתון מחזיקים 
מעט מאוד ביטוחים כאלה יחסית למשקי הבית בשלישון העליון", 

נכתב בדו"ח. 

תכנית הסיעוד הלאומית

"התוכנית מתבססת על עיבוי מערך השירותים הקיימים ומימונם 
של  פיתוח  הכוללת  מהחלופה  להבדיל  הציבורית,  המערכת  דרך 
מערכת הביטוח הפרטית תוך מתן אפשרות למימון ציבורי חלקי 
בלתי  תקציבית  תוספת  הציבורי  הסיעודי  לביטוח  מוסיפים  והם 
הרפורמה  אולם  מבורכים.  שינויים  כמה  בו  ועורכים  מבוטלת 
אינה מטפלת בכמה ליקויים במערכת הביטוח הסיעודי ובחלקם 
היא מטפלת רק חלקית. בסעיפים אחדים אין זה ברור מהי תכנית 
הפעולה ואם התוספת התקציבית הולמת את היעדים, ויש להגביר 

את השקיפות לגביהם", אומרים  בבנק ישראל.
"סוגיות  מכנים  שהם  מה  את  בבנק  מציגים  הדו"ח,  בהמשך 
מרכזיות שאינן זוכות לתשומת לב בסעיפי הרפורמה שאושרה". 
הנוכחיות  לבעיות  מתייחסת  הרפורמה  כי  נטען  למשל,  כך 
במערכת, ואינה דנה בצעדים הנדרשים כדי להתמודד עם הגידול 
הדמוגרפיות  ההתפתחויות  לנוכח  הציבורית  בהוצאה  שיידרש 
הציבורית  העלות  את  תעריך  שהממשלה  "חשוב  והכלכליות. 
נאותה  ואת צעדי המדיניות הנחוצים לשמירה על רמת שירותים 
ועוד,  זאת  והכלכליות.  הדמוגרפיות  בתחזיות  בהתחשב  בעתיד, 
אין כיום גורם ממשלתי יחיד שמוביל את תכנון התחום לטווחים 
הקצר והארוך – כלומר את העיסוק בהיצע השירותים הציבוריים 
והפרטיים, איכותם ומימונם; את גיבוש המדיניות לגבי כוח האדם 

בענף; ואת ההטמעה של חידושים טכנולוגיים וחדשנות בכלל".
גם לנטל ההוצאה על משקי  בהמשך הדו"ח, מתייחסים בבנק 
הלאומית  הסיעוד  תכנית  כי  ואומרים  סיעודי,  טיפול  בגין  הבית 
בקרב משקי  סיעוד  שירותי  על  ההוצאה  נטל  את  מאוד  מפחיתה 
הסיעוד  גמלת  ביותר.  הגבוהות  התלות  ברמות  קשישים  בית של 
שלהם תגדל ב-44%-36%, ושווי הגידול יחושב לפי רמת הגמלה 
ישפר את  זה  ניכר  "גידול  זכאים לה לאחר הרפורמה.  יהיו  שהם 
יכולתם של משקי הבית הנידונים לממן את שירותי הסיעוד", נכתב 
לשפר  צפויה  אינה  "הרפורמה  כי  בבנק  שציינו  לפני  לא  בדו"ח, 
את יכולתם של קשישים ברמות התלות הנמוכות-בינוניות לממן 
אומנם  הרפורמה  "יישום  כי  בדו"ח,  נכתב  עוד  סיעודי".   טיפול 

יצמצם לאוכלוסייה זו את קשיי המימון של הטיפול הסיעודי, אך 
חמורים.  קשיים  ייוותרו  ההכנסות  התפלגות  של  התחתון  בחלק 
ואצל  בגפם  שחיים  קשישים  אצל  יותר  חריפה  המימון  בעיית 
אלה שאין ברשותם דירה או הכנסות מהון. יש לבחון את הצורך 
לממן  הבית  משקי  של  יכולתם  את  שיבטיחו  צעדים  עוד  ליישם 
את הטיפול הסיעודי, למשל צעדים שיעודדו אותם לרכוש ביטוחי 

סיעוד פרטיים או לפתוח תכנית חיסכון ייעודית".
מקצועי  ליווי  הכשרה,  פיקוח,   – הביתי  לטיפול  בהתייחס 
עתיר  "הטיפול הסיעודי  כי  בדו"ח  נכתב  יחסי העבודה,  והסדרת 
עבודה, וסביר להניח כי בעתיד הוא יתייעל לאט ומעט אלא אם 
יחול שיפור טכנולוגי משמעותי. רבים מהמטפלים בענף הסיעוד 
או הדרכה מקצועית, שכן המדינה  אינם מקבלים הכשרה  הביתי 
לקשיש  דואגים  המטפלים  יקבלה.  מהם  שליש  רק  כי  דורשת 
שמצבו הבריאותי ירוד, עבודתם כרוכה בקושי פיזי ונפשי ודורשת 
מידה רבה של אחריות, אמינות וחמלה, והם אינם שייכים לרשת 

חברתית-מקצועית מאורגנת. 
"המטפלים הזרים אינם מקבלים לעיתים תנאי עבודה ומגורים 
עלולים  והשפה  ופערי התרבות  פרטיות,  על  שמאפשרים לשמור 
תכופות  נוצרת  אלה  במצבים  במטופל.  והן  במטפל  הן  לפגוע 
ללא  ומשפחתו.  למטופל  המטפל  בין  מורכבת  יחסים  מערכת 
לפגוע  עלולה  הקשיים  של  הצטברות  מתאימים  וליווי  הכשרה 
בתפקוד המטפלים ולהגביר את סיכוייהם לסבול משחיקת החמלה 
– עייפות פיזית, רגשית ורוחנית בקרב מטפלים. זו מצידה עלולה 
של  חייהם  איכות  על  ולכן  וחייהם  עבודתם  איכות  על  להשפיע 

המטופלים". 
מבקר המדינה הצביע על ליקויים במנגנון הפיקוח על הטיפול 
ניכר  חלק  הקדיש  המבקר  בקהילה.  מספקים  הבית  שמטפלי 
בפועל,  מסופקות  שאינן  טיפול  שעות  כגון  לתופעות  מהביקורת 
נורמות עבודה לקויות ופיקוח בלתי מספק. "יש להקים מנגנונים 
יחסי  את  ויסדירו  בפועל  ניתנות  אכן  הסיעוד  כי שעות  שיבטיחו 
העבודה בין המטפל למטופל, את הסטנדרטיים הבסיסיים לטיפול 
הולם בקשישים סיעודיים, ואת הכשרת המטפלים וליווָים במהלך 
העבודה. ייתכן כי יש אף להקים מנגנונים לשכר שמשתנה בהתאם 
הלאומית  הסיעוד  תכנית  העבודה.  ולמורכבות  המטפל  להכשרת 
אומנם מתייחסת לחלק מנושאים אלה, אך אין זה ברור מה היא 
תכלול בהקשר זה, כיצד יוקצה התקציב, ומהו מנגנון הבקרה על 

השגת היעדים", צויין בדו"ח.
באשר לתקינת כוח האדם והפיקוח במוסדות, נכתב בדו"ח כי 
כוח  תקינת  את  היטב  להגדיר  נדרשת  הסיעודי  בתחום  "רפורמה 
ועל  העובדים  על  הפיקוח  מנגנוני  את  האשפוז,  במוסדות  האדם 
ראוי  כן  כמו  והכשרתם.  הדרכתם  אופי  ואת  טיפולם,  נאותות 

להגדיר מדדים שקופים להשגת היעדים בתחומים אלה". 
"תכנית  כי  בטענה  הרפורמה  את  וביקרו  הוסיפו  ישראל  בבנק 
הקשורות  לסוגיות  כלל  מתייחסת  אינה  הלאומית  הסיעוד 
אינם  הפרטיים  הביטוחים  הפרטיים.  הסיעודיים  בביטוחים 
ביטוח  כוללים  הצורך, משום שהם  בעת  כיסוי מספיק  מבטיחים 
חסר )תת-ביטוח( משתי סיבות: ראשית, חברות הביטוח מצמידות 
למדד המחירים לצרכן את התשלום בפוליסות הנרכשות לתקופה 
עתידית, אולם שירותי הסיעוד מתייקרים בשיעור גבוה יותר שכן 
הם מתבססים על עלות כוח האדם )השכר(; הדבר עלול לשחוק 
זקנה.  לעת  ביטוח  שרוכשים  לצעירים  בפרט  הביטוח,  שווי  את 
שנית, רוב הביטוחים הסיעודיים משלמים במשך חמש שנים לכל 
היותר, אך אדם עלול להימצא במצב סיעודי תקופה ארוכה יותר. 
לבסוף, חלק מהאוכלוסייה אינו יכול לרכוש ביטוח פרטי, למשל 

הסובלים מבעיות בריאות כרוניות".
הזכויות במערכת בכלל,  כי "הבטחת מיצוי  נטען בדו"ח,  עוד 
ובפרט לאחר הרפורמה היות שזו מעודדת את הקשישים לעבור 
לגמלה  המעבר  בכסף.  לשירותים  כיום(  )כנהוג  בעין  משירותים 
בכסף עלול להגביר את הנטל הביורוקרטי הכרוך בקניית שירותי 
הנמוכות,  התלות  ברמות  סיעודיים  קשישים  בקרב  בפרט  סיעוד, 

ויש להבטיח את מיצוי הזכויות במערכת לאחר הרפורמה".

ה' ניסן תשע"ח 2421/3/18

בבנק ישראל מנתחים את רפורמת הסיעוד שנכנסה השנה לתוקף ומבקרים אותה בחריפות: 
"לא מתבוננת במגמות עתידיות ולא צפויה לשפר את יכולתם של קשישים לממן טיפול סיעודי"

ביקורת חריפה 
על רפורמת הסיעוד



רשת חנויות חשמל פרטיותמקבוצת
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מוצרי חשמל בשקל אחד בלבד
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מולינקס
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שואב אבק רטוב/יבש

הובר

בשקל
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כיריים חשמליות

לבמט

בשקל
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מגהץ קיטור
טפאל
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מכונת קפה

אינסייה
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699

הובר-בורד

רכי נוע 

בשקל
890

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

ת 
שוו

ועוד עשרות מתנות 

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

ועוד עשרות מתנות שוות 

טלפון:03-5795171 ברק,  בני   16 טוב  שם  בעל 
שעות פתיחה 10:00-22:00 יום ו: 10:00-13:00

ועוד מגון עצום של מוצרי חשמל המשתתפים במבצע מתנות ובמחיר פיצוץ

36
תשלומים

+ מתנה
בשקל

מקפיא
6 מג'

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

תנור
משולב

נרוסטה, 

תנור
בנוי

נרוסטה

תנור
דו תאי

נרוסטה

מכונת
כביסה
5 ק"ג

מקרר 
כ500 ל'

 

מכונת
כביסה

7ק"ג
 

מקרר 
4 דלתות

 

מייבש
כביסה

7ק"ג
 

מקרר
סייד

ביי סייד 

החל מ-3390 ₪

החל מ-1149 ₪

החל מ-1099 ₪

החל מ-1990 ₪ החל מ-1099 ₪

החל מ-1049 ₪

החל מ-1790 ₪

החל מ-1249 ₪

החל מ-4390 ₪

החל מ-1099 ₪

כשאנחנו
מדברים

על מבצע,
אנחנו

מתכוונים לזה
מתנות, הנחות, מבצעים

ו-36 תשלומים
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אלי כהן

הגדול  הביקוש  את  לספק  הפסח  חג  לקראת  נערכת  טרה  מחלבת 
במהלך  החרדית.  העדה  בד"ץ  של  המהודרת  בכשרות  חלב  למוצרי 
השבועות האחרונים הוכשרו כל קווי הייצור לפסח בפיקוח צוות מורחב של 

מפקחי ומשגיחי הכשרות של בד"ץ העדה החרדית.
יסודי  באופן  נוקה  דונם,  כ-100  פני שטח של  על  הענק, המשתרע  המפעל 
המגיע  החלב  לאחסון  הענק  דוודי  הכשרות:  ומשגיחי  הרבנים  בפיקוח 
מהרפתות, מערכת המכונות המסועפת ורצפת אולמות הייצור. צוות משגיחי 
הבד"צ מלווה את תהליך הייצור לפסח בכל השלבים: תזונת הפרות, החליבה 

ברפתות, הובלת החלב למפעל, ייצור מוצרי החלב ואריזתם.
לקראת השלמת ההיערכות לפסח, נערך במחלבת טרה ביקור מיוחד של רבני 
יצחק  בד"ץ העדה החרדית ומעמד מכירת חמץ, הגאון הגדול רבי אברהם 
יהושע  רבי  הגדול  הגאון  הכשרות;  בוועד  פוסק  ורב  הבד"צ  חבר  אולמאן 
ורב קריית הרמ"א בבית שמש; חברי הבד"ץ:  ראזענבערגער, חבר הבד"צ 
הגאון הגדול רבי יעקב מענדל יאראוויטש, הגאון הגדול רבי יהודה פישר; 
הגאון רבי יוסף יודא ווייס - יו"ר רבני ועד הכשרות וכן רבני ועד הכשרות: 
רבי  הגאון  סטאריק,  ישעי'  אברהם  רבי  הגאון  נויפלד,  גבריאל  רבי  הגאון 

יהושע מענדל לויפער והגאון הרב פנחס כהן רב העיר נתיבות וצוות מערך 
הכשרות שבראשותו

משלחת הרבנים הגאונים ערכה סיור במפעל, פיקחה על ההשגחה והתרשמה 
נערך  הביקור  סיום  לפסח,עם  המפעל  בהכשרת  הרבה  מההשקעה  מקרוב 

מעמד מכירת חמץ לרבנים הגאונים חברי הבד"ץ. 
לאחר מכן נערך התכנסות של כל הרבנים המשגיחים, מנכ"ל טרה טל רבן 

ובכירי הנהלת המחלבה. 
מר תומר סגיס, דובר החברה, הנחה את האירוע ופתח בדברי ברכה לרבני 
הבד"ץ ולמשגיחי הכשרות על ההשקעה הרבה בכשרות המחלבה. בדבריו 
ויקרא, העוסקת  הביא את הקשר שבין המעמד לבין פרשת השבוע, פרשת 
בענייני הכשרות. "אין עיתוי מתאים מזה עבור מעמד שמציין את הכשרות 
ידי  על  מיוחדת  לב  כאן בשימת  כל ההידורים שנשמרים  על  ואת ההקפדה 

מערכת הכשרות של הבד"ץ, ובפרט לפני חג הפסח".
טל רבן, מנכ"ל מחלבת טרה, ציין בדבריו כי "כשרות בד"צ העדה החרדית 
היא סמל של הידור ושל איכות בלתי מתפשרת. אנחנו שמחים מאוד לשאת 
החלב  מוצרי  את  ולשדרג  לפעול,  וממשיכים  מוצרינו  על  הבד"ץ  סמל  את 
בריאים  מהודרים,  חלב  מוצרי  לצרכנים  להעניק  כדי  הבחינות  מכל  שלנו 

וטעימים יותר". 

אלי כהן

הרב  הביקוש  ולאור  הראשון  הלימודים  מחזור  של  התנופה  עם 
הרישום  נפתח  "פיתוחים",   – להיי-טק  לתכנית המצוינות  להצטרף 

למחזור הלימודים השני.
ולא  יקרים  מפרכים,  להיות  יכולים  ההיי-טק  לעולם  ההכשרה  מסלולי 
מתגמלים בשנים הראשונות. עד לאחרונה, כדי להיכנס למשרה התחלתית 
בחברת היי־טק בישראל, היה צורך להתאמץ בלימודי תואר ראשון במדעי 
יותר  ומתגמלות  איכותיות  דרכים מהירות,  גם  כעת מסתבר שיש  המחשב. 

מהמסלולים המסורתיים.
תכנית 'פיתוחים', המיועדת לגברים חרדים מצטיינים, מציעה מסלול הכשרה 
שמוביל את המשתתפים בו לתפקידים נחשקים בצמרת עולם ההיי-טק בתוך 
שנה וחצי בלבד. מסלול ההכשרה הייחודי, מבוסס על מודל ה'בוט-קעמפ' 
שנועד להכשיר מתכנתים בתוך תקופה קצרה ואינטנסיבית, תוך התמסרות 

מלאה של התלמידים ללימודים. 
הקניית  תוך  למחוננים,  לימודים  תכניות  פי  על  בנויים  בתכנית,  הלימודים 
כלים להעמקה בחומר ולפיתוח יצירתיות. אופי הלימודים דומה ללימודים 

לימודים  אינם  שברובם  ישיבתיים, 
צוות  בחברותא.  לימודים  אלא  פרונטליים 
ההוראה במסלול 'פיתוחים', מורכב מאנשי 
לימודים  בתכניות  ניסיון  בעלי  אקדמיה 
ההיי-טק  בעולם  עשיר  ורקע  אינטנסיביות 

ותעסוקת חרדים.
לפני  שהחל  הראשון  הלימודים  מחזור 
תכנית  להצלחת  מודל  מהווה  כחודשיים, 

הלימודים הייחודית ומעיד על התאמתה לסגנון הלימודים החרדי. 
לאור הצלחת מחזור הלימודים הראשון, נפתח בימים אלה הרישום למחזור 
בתחום(  רקע  כל  ללא  )גם  חרדים  לגברים  מיועד  הרישום  נוסף.  לימודים 
מצטיינים,  בעלי מוטיבציה ותפיסה חדה עם יכולת לפתור סוגיות מורכבות 

בדרכים יצירתיות. 
עבור משתתפי התכנית שיעברו את הסינון הקפדני, ההשתתפות בקורס הינה 
ללא כל עלות ובנוסף כל תלמיד זכאי למלגת קיום. בסיום מסלול הלימודים, 
התלמידים ישולבו במשרות נחשקות בחברות ההיי-טק הגדולות והמובילות 

בארץ. טלפון לרישום: 074-7607400

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

בפני  תביעה  שניהלתי  לאחר  שאלה: 
דין  פסק  לאחרונה  קיבלתי  המשפט  בית 
כספי שקובע שעל הנתבע לשלם לי סכום 
את  לגבות  בכדי  לעשות  ניתן  מסוים. מה 

הסכום?

לגבות  ניתן  הדין  פסק  את  תשובה: 
פסק  לפועל.  ההוצאה  מערכת  באמצעות 
הדין תקף למשך 25 שנה לפחות ובמסגרת 
ההוצאה לפועל ניתן לעשות פעולות שונות 
לצורך גביית החוב. חלק מהפעולות שניתן 
עיקולי  בנק,  חשבונות  עיקולי  הן  לעשות 
ואף  רכב  עיקולי  החייב,  בבית  מיטלטלין 
נהיגה  רישיון  את  מלחדש  החייב  הגבלת 

שלו ואת הדרכון שלו. 

פניתי  דין  פסק  מתן  לאחר  שאלה: 
להוצאה לפועל בתקווה לגבות את החוב, 
להליכי  פנה  שהחייב  הודעה  קיבלתי  אך 

פשיטת רגל. מה משמעות הדבר?

להליכי  פונה  חייב  כאשר  תשובה: 
ההליכים  כל  נגדו  מעוכבים  רגל  פשיטת 
החוב  גביית  הליכי  וכל  השונות  בערכאות 
פשיטת  הליכי  במסגרת  ורק  אך  מתבצעים 
מתקיימים  הרגל  פשיטת  הליכי  הרגל. 
בבית המשפט המחוזי, ממונה על ידי בית 
המשפט המחוזי עורך דין שמשמש כמנהל 
התנהלות  על  לפקח  ובאחריותו  מיוחד 
החייב ועל קיום צו התשלומים שמוטל על 

החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

שאלה: מהו ייפוי כוח?

המקנה  מסמך  הנו  כוח  ייפוי  תשובה: 
לפלוני זכות לפעול בשם אדם, למשל על פי 
חוק השליחות. כאשר שוכרים למשל עורך 
על  נהוג לחתום  בבית המשפט  לייצוג  דין 
ייפוי כוח, המייפה את כוחו של עורך הדין 
לפנות בשם בעל הדין אל בית המשפט, כך 
או  יזכו  הלקוח  בשם  הדין  עורך  שפניות 

יחייבו את האדם שבשמו נעשתה הפנייה.

מה קורה למחירי הדיור בארץ?
שר  לעצמו  חגג  אולי  האחרון  השבוע  בסוף 
הדירות  מחירי  מדד  פרסום  את  כחלון  האוצר 
לחודשים  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של 
לעומת  אחוז  של  ירידה  ובו  דצמבר-ינואר, 
עם  ברצף  רביעי  חודש  זהו  קודמים.  חודשים 
שבהחלט  תוצאה  וזו  הדירות,  במחירי  ירידות 
בקמפיין  האוצר  עם מה שהבטיח שר  מתכתבת 
לסלולר  שעשה  מה  את  כי  שלו,  הבחירות 
לדיור. אבל למרות התצוגה הסטטיסטית  יעשה 
המחייכת, כנראה שאין כאן עדיין הישג אמיתי. 

כמו שיודע כל סוחר מניות בבורסה, או סתם 
עושה  מה  לדעת  כדי  בבורסה  שמתעניין  אזרח 
לכל  ממנה,  נהנה  לא  שהוא  בזמן  שלו  הפנסיה 
תנודות  במחיר.  תנודות  יש  מניה  ולכל  חברה 
שעתיות, תנודות יומיות, שבועיות וגם יש מגמות 
ארוכות טווח. מניה שקנית אתמול, המחיר שלה 
יהיה  הפער  המקרים  ברוב  זהה.  יהיה  לא  היום 
קטן, אך קורים גם מקרי קיצון. משקיעים שאינם 
סחרני יום )שלא לדבר על ספקולנטים המבצעים 
עסקאות של דקות(, להם חשוב מה קורה בטווח 
הארוך. מה המגמה השנתית של המניה, אם היא 

תעלה  המניה  כמה  טובה.  השקעה  זו  חיובית 
ותרד ותעלה ותרד בימים ובחודשים הקרובים זה 

חסר משמעות, אין להם שום כוונה לממש. 
למחירי  גם  מניה,  או  חברה  סחורה,  כל  כמו 
ויש  טווח  קצרות  תנודות  יש  בישראל  הנדל"ן 
ארבעת  של  הירידה  טווח.  ארוכות  מגמות 
משמעות  חסרת  היא  האחרונים,  החודשים 
ומתעתדים  שנה  לפני  דירה  שקנו  לאנשים 
להחזיק בה כמה עשרות שנים. ברי לכולם שעוד 
עשור ערך הדירה יהיה גבוה משמעותית מערכו 
חודשים  כמה  ירד  הדיור  מחירי  מדד  גם  היום. 
במספר אחוזים, עדיין אין זה משנה את המגמה 

ארוכת הטווח. 
הדיור  במדד  ירידות  היו  בה  האחרונה  הפעם 
 .2006 בשנת  קרתה  חודשים,  ארבעה  במשך 
ומאז, חמסה חמסה טפו טפו, הם עלו ב-128%. 
את  ריגש  לא  מטה,  כלפי  תנודה  שהייתה  זה 
המגמה ארוכת הטווח. וזו נשארה עקבית כאז כן 
היום. אם אני הייתי היועץ הפוליטי של כחלון, 
כדי  וצלצולים,  רעש  לעורר  שלא  ממליץ  הייתי 
שלא נקבל התנגשות חזיתית בנתונים של מדדי 

החודשים הבאים. 
איך אפשר לחזות האם מדובר בירידה אקראית, 
בשינוי  שמדובר  או  העסקים,  מחזור  במסגרת 
מגמה? צריך לבדוק את הגורמים המשפיעים על 

המגמות, ובעיקר – ההיצע והביקוש. 
ילודה  יש  בישראל,  עולה  תמיד  הביקוש 
גבוהה, האוכלוסייה גדלה, וצריך כל העת יותר 
בעבר  שפרסם  העבודה  תכניות  לפי  דירות. 
משרד האוצר, בשנת 2017 ובשנת 2016 אמורות 
כל  דיור  יחידות  אלף   60 בישראל  להיבנות  היו 
שנה. לפי מחקר שהציג באחרונה פרופ' צביקה 
ישראל,  בנק  לנגיד  משנה  בעבר  אקשטיין, 
בנייה כדי  אלף התחלות  לכ-80  נדרשת  המדינה 
לאזן בין ביקוש להיצע. רק שבפועל, לפי נתוני 
דירות,   54,049 בארץ  נבנו  ב-2016  הלמ"ס, 
נבנו   2017 של  הראשונים  הרבעונים  ובשלושת 

35,853 דירות. 
וכאשר הביקוש גובר, והוא גובר, וההיצע לא 
גדל בהתאמה, בהכרח המחירים יעלו. אם ננכה 
את התנודות קצרות הטווח, נגלה שהמגמה היא 

לא בכיוון שכחלון היה רוצה שהיא תלך. 

יש  הארוך,  לטווח  המחירים  את  להוריד  כדי 
קרקעות  של  מסיבי  שיווק   – אחד  פתרון  רק 
באזורי ביקוש. במקביל, אין שום טעם להילחם 
ככל  מקיומם.  ליהנות  דווקא  אלא  במשקיעים, 
דירות  יותר  יהיו  כך  משקיעים,  יותר  שיהיו 
שוכרים,  פר  דירות  יותר  שיהיו  ככל  להשכרה, 
את  להוציא  במקום  ירדו.  השכירות  מחירי  כך 
להם  לאפשר  דווקא  צריך  מהשוק,  המשקיעים 
להיכנס ובפועל לסבסד את הדיירים. אין היגיון 
להילחם נגד השוק, אלא לעשות שימוש בצרכים 
ובמגמות כדי לספק את צרכי הציבור בצורה הכי 

יעילה – באמצעות היוזמה החופשית. 
כאשר שר האוצר כחלון יפתח את השוק, יגדיל 
את ההיצע וכך יוריד את המחירים, רק אז יוכל 
לנדל"ן את מה שעשה לשוק  לומר שהוא עשה 
הסלולר. כי כמו שתוצאות הרפורמה בסלולר הן 
עקביות ומחזיקות לטווח הארוך, כך תוצאה כזו 

בשוק הדיור יכולה וצריכה להיות.  

דוד רוזנטל

מחלבת טרה בהיערכות 
מקיפה לפסח

להפוך להייטקיסט מהשורה הראשונה תוך שנה וחצי

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל 
kurislaw@gmail.com

החרדית  העדה  בד"ץ  ומשגיחי  רבני  במעמד 
הוכשרו במחלבת טרה קווי הייצור לפסח
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פישל רוזנפלד

ישמשו  שלכם  המיסים  שכספי  מעוניינים  הייתם  האם 
למטרה של הסתה נגדכם בעולם? סביר להניח שלא, אבל 
זה בדיוק מה שקורה, בסיפור רווי שלומיאליות וכשלים שנחשף 

לראשונה ב'קו עיתונות'.
שניה  בקריאה  הכנסת  העבירה  תמות תשע"א  בט'  רקע:  קצת 

ישראל  במדינת  פגיעה  למניעת  החוק  את  ושלישית 
חוק  בקיצור  )המכונה  התשע"א-2011  חרם,  באמצעות 
החרם(. על פי החוק, כל קריאה פומבית לחרם תרבותי, 
מחמת  רק  כלשהו  גורם  או  אדם  על  כלכלי  או  אקדמי 
זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא 
עילה  שמהווה  אזרחית,  עוולה  בגדר  היא  בשליטתה, 
גורם,  או  אדם  אותו  ידי  על  אזרחית  נזיקית  לתביעה 
להטלת  תביא  שהקריאה  סבירה  אפשרות  קיימת  כאשר 
חרם ושמפרסם הקריאה מודע לאפשרות כאמור. בנוסף, 
גישה למכרז שנערך  מאפשר החוק לשר האוצר להגביל 
על פי חוק חובת המכרזים, ממי שקרא לחרם או השתתף 

בו, ולמנוע הטבות כלכליות מסוימות.
המקרה אחריו עקב 'קו עיתונות' ואותו אנו חושפים כאן 
המדובר  שלחוק  אף  על  החרם',  ל'חוק  פחות  נוגע  היום 
הוא  המדובר  במדינה.  הפוגע  למחדל  ישיר  כמעט  קשר 
וועדת הכספים של הכנסת,  בדיון מרתוני ארוך שקיימה 
הדיון,  וחצי.  כשנה  לפני  גפני,  משה  חה"כ  בראשות 
הכנסה,  מס  לפקודת   46 סעיף  לפי  אישור  סביב  שנסוב 
עסק בשאלה האם לאשר את מתן ההטבה ל-76 עמותות 
שחלקן שנויות במחלוקת. בסיום הדיון הוחלט לאשר את 
מתן ההטבה ל-75 עמותות ולשלול אותה מעמותה לגביה 
קיים חשש לפעילות מיסיונרית, דבר האסור על פי החוק 

בישראל.
היא  בהרחבה  הוועדה  דנה  שבעניינה  העמותות  אחת 
הוועדה,  מחברי  חלק  לטענת  ישראל'.  'אמנסטי  ארגון 
זוהר,  ומיקי  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חברי  ובראשם 
הארגון פועל נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, באמצעות 
צה"ל  חיילי  העמדת  מאשר  פחות  לא  שדורשת  פעילות 

לדין בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה בהאג.
חברי  "כוותיק  כי  גפני  הוועדה  יו"ר  אמר  בתגובה, 
עליו  שהצביעו  כלי  היה   '46 ש'סעיף  יודע  אני  הוועדה, 
בדקה אחת וסמכו על מה שמשרד האוצר אמר עד שתי 
העובדה  בעקבות  שבא  כלי  זהו  האחרונות.  הקדנציות 
בנושאים  חברתיים.  בנושאים  מסיוע  יצאה  שהמדינה 
שהמדינה מסייעת לא ניתן לקבל סעיף 46. ברבות השנים 
כשהתחיל עניין השקיפות וסעיף 46 עלה על המוקד, גם 
בהם,  לתמוך  יכול  לא  אני  שגם  דברים  ויש  בעיה  יש  לי 

אם היו מגיעים באופן בודד הייתי צריך להצביע נגד. אך זה מגיע 
כחבילה אחת ואני לא מסתכל על הרשימה אלא על הקריטריונים 
הזה  במנגנון  נפגע  אם  המקצועי.  הדרג  מבחינת  בהם  והעמידה 
רגילה  בלתי  פגיעה  יסב  זה  פוליטיים  שיקולים  הכנסת  ידי  על 
בסדרי  לא  הם  כי  הדתיים,  בנושאים  וגם  חברתיים  בנושאים  גם 
וגם בתי כנסת לא מקבלים כסף אלא  העדיפויות של הממשלה, 

מתרומות. אני מציע לחבריי שלא להחריג את אמנסטי".
לבסוף, הושגה פשרה בהסכמת היו"ר גפני, במסגרתה ההטבה 
רשות  שבמהלכה  בלבד,  אחת  לשנה  אך  לאמנסטי  גם  ניתנה 
המיסים תקיים בדיקה חוזרת ואילו חברי הכנסת המתנגדים ינסו 

לקדם הצעת חוק לשינוי הקריטריונים למתן ההטבה מתוקף סעיף 
46, כך שגופים שפועלים נגד האינטרסים של המדינה לא יוכלו 

לקבל את ההטבות.
מבעבר,  בשונה  בעלילה.  תפנית  חלה  השנה  שבמהלך  אלא 
של  לדין  להעמדתם  בקריאות  ישראל'  'אמנסטי  הסתפקה  אז 
להחרמת  קורא  הוא  כי  הארגון  הצהיר  לראשונה  צה"ל,  חיילי 
ישראל במסגרת קמפיין "במלאת יובל לכיבוש", בו קרא לאיסור 
אינם  הם  כי  טענו  באמנסטי  ההתנחלויות.  עם  מדינות  של  סחר 

לאיסור סחר ממשלתי עם  קוראים במוצהר לחרם צרכנים, אלא 
ההתנחלויות. "היסטורית, אמנסטי אינטרנשיונל מעולם לא תמכה 
אנחנו  זאת,  לעומת  צרכנים.  לחרם  התנגדה  ולא  צרכנים  בחרם 
מגנים על זכותם של אזרחים להשתתף בחרם צרכנים ולדבר בעדו 
ואף יצאנו בקמפיינים להגנת אלו שנענשו על פעולות שכאלו. עם 
זאת, הנטל לא צריך להיות מוטל על כתפי הצרכנים. תיאורטית, 
בחרם  צורך  יהיה  לא  בשווקים,  מההתנחלויות  מוצרים  אין  אם 

צרכנים על מוצרים אלה".
לנושאים  המשרד  המשפטים,  במשרד  הודיעו  בתגובה, 

הניתנות  ההטבות  שלילות  על  האוצר  ומשרד  אסטרטגיים 
"נשתמש  ישראל.  על  החרם  לחוק  בכפוף  וזאת  לעמותות, 
מס  הטבות  שלילת  כולל  לרשותנו,  העומדים  האמצעים  בכל 
הודיע  צה"ל",  בחיילי  או  ישראל  במדינת  שיפגע  ארגון  כל  נגד 
הכרוך  מהלך  ההטבות,  שלילת  על  להודעה  מעבר  כחלון.  השר 
הוא  שבהודעה  החשוב  הפרט  ומסורבלת,  ארוכה  בבירוקרטיה 
הקורא  ארגון  הוא  ישראל'  ש'אמנסטי  בכך  מכירה  שהמדינה 
ועדת  בדיוני  הכף  את  להכריע  שאמור  מהלך,  ישראל.  להחרמת 

הכספים - לרעתה של 'אמנסטי ישראל'.
בוועדת  הוחלט  מאז  וחצי  שנה  שעברה  שלמרות  אלא 
של  בעניינה  בשנית  הוועדה  תדון  שנה  כעבור  כי  הכספים 
אלא  בלבד,  זאת  לא  נעשה.  לא  הדבר  ישראל',  'אמנסטי 
את  הכינה  המסים  רשות  כי  עולה  עיתונות'  'קו  שמבדיקת 
אותה  הגישה  ואף  הארגון  פעילות  על  המדובר  הדו"ח 
למזכירות הועדה, אך משום מה לא התכנסה הוועדה לדון 

בנושא.
עוד עולה מבדיקת 'קו עיתונות', כי פניות רבות שנשלחו 
ליו"ר הוועדה, חה"כ משה גפני, הן מטעמם של חברי כנסת 

החברים בוועדה והן מטעם עמותת 'בצלמו' לא נענו. 
נתוני  לפי  כי  לגלות  הופתענו  המסים  לרשות  כשפנינו 
זאת,  לשנתיים.  ישראל'  ל'אמנסטי  הפטור  אושר  הרשות 
אחת  לשנה  לאשר  הכספים  וועדת  מהחלטת  בשונה 
סמוטריץ',  בצלאל  חה"כ  הוועדה,  חבר  עם  בדקנו  בלבד. 
שהופתע למשמע הדברים ואמר שזה "לא נכון". סמוטריץ' 
על  שיעברו  לשנה.  הפטור  את  "אישרו  כי  והדגיש  הוסיף 

הפרוטוקול של הוועדה". 
הוא  מתעכב  ההליך  מדוע  סמוטריץ'  את  כששאלנו 
שפנה  למישהו  אתמול  נתנו  שהם  "התשובה  כי  השיב 
הייתה שזה לא בסמכות שלהם, אלא בסמכות שר  אליהם 
האוצר. זה קשקוש. מי זה שר האוצר? שר האוצר זה הם. 
זה אבסורד מטופש. אין שום הגיון שמדינת ישראל תממן. 
הזוי  זה  ישראל.  על  לחרם  מי שקורא  את  נממן  ואני  אתה 
ואני  לשני  מאחד  הכדור  את  שמכדררים  לחלוטין  ומופרך 

פשוט לא מבין את זה". 
בהתייחס לשאלה האם השיב היו"ר גפני לפניותיו, אמר 
לי. אתה שמעת  עונה  לא  "גפני  עיתונות':  ל'קו  סמוטריץ' 
ניגשתי  אני  עונה, אבל  לא  גפני  לו?  עונה  ממישהו שגפני 
שיעשה דיון בוועדה וששר האוצר לא מטפל בזה". עם זאת, 
משתף  "גפני  כי  ואומר  דבריו  את  לתקן  סמוטריץ'  ממהר 
פעולה. בדיון הקודם שהיה לפני שנה וחצי הוא לא התנגד 
למה שאני ביקשתי. הוא מבין שיש כאן בעיה". כשהוספנו 
שוב  לדון  מתכנסת  הוועדה  את  רואה  הוא  האם  להקשות 
בנושא, השיב סמוטריץ' כי "אני לא יודע. מה, אני נביא? 

תשאל את גפני".
הוועדה,  יו"ר  של  דוברו  השיב  עיתונות'  'קו  לפניית  במענה 
חה"כ משה גפני, כי "בדקנו. לפי הדו"ח של רשות המסים - הם 
46. אם מישהו מחברי הכנסת  עומדים בכל התנאים לקבל סעיף 
להגיש  צריך  בתנאים(  עומדים  שהם  )למרות  בזה,  לדון  רוצה 

בקשה לקיום דיון בועדת הכספים וידונו בזה".
אישרה  הכספים  "ועדת  בתגובה:  נמסר  המסים  מרשות 
לעמותת אמנסטי פטור על פי סעיף 46 לשנתיים )בשונה מהנכתב 
בפרוטוקול הוועדה, לשנה. פ.ר.(, הוועדה צפויה לזמן את נציגי 

הרשות לדיון בעניין".

האבסורד: משלם המסים מממן קמפיין הסתה של 'אמנסטי' הקורא להחרמת ישראל  חשיפה: למרות 
וועדת  להחלטת  בניגוד  מפתיע:  גילוי    להתכנס  ממאנת  הכספים  ועדת  בנושא,  דיון  לקיים  שהוחלט 
מהרשום   )!( כפול  זמן  לפרק  אושרה  ישראל'  ל'אמנסטי  שההטבה  טוענים  המסים  ברשות  הכספים, 

בפרוטוקול  סמוטריץ' ל'קו עיתונות': "הזוי ומופרך לחלוטין שמכדררים את הכדור מאחד לשני"

בגלל רשלנות: ישראל 
מממנת קמפיין נגדה

פרוטוקול הוועדה

צילום: מתוך אתר אמנסטי, הסתה נגד ישראל

תחקיר

'קו עיתונות'
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zoreftami@gmail.com 

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

?!נשתנהמה
 הפסח הזה מקבלים מתנות

מקפיא
7 מגירות
No Frost

 שקלים 1890 רק ב-

תנור בנוי
ניקוי עצמי-פירוליטי

 שקלים 1890 רק ב-

1,500 שקלים ומקבלים מתנה לבחירתכם קונים מוצר חשמלי מעל 

מגהץ קיטור
  פיליפס

   גהוץ רציף

שואב אבק 
ג2200 וואט

ג 5 שנים אחריות

טוסטר אובן
ג30 ליטר

 ח+בלנדר מוט

מוצר השבוע מוצר השבוע

סט סאוטר
קומקום | מערבל יד 

וופל בלגי לחיצה

מכשיר בלינצ'ס
מערבל ידני | בלנדר יד

מכשיר בלינצס

מיקרוגל דיגיטלי
ר   25 ליטר
 W900       

רשימת המתנות המלאה בסניפי הרשת



6 ה' בניסן תשע"ח 21/3/18 ה' ניסן תשע"ח 3021/3/18

מלבין ב-3 דרגות

חג הפסח מתקרב וכולנו משתוקקים לרגעים 
שאחרי כל ההכנות, זה הזמן להתכונן ולהכין את 

הפריטים הלבנים לחג. וניש גולד מזמין אתכם 
לעשות זאת בקלות וביעילות: השרו את המפה 

והקיטל הלבנים בגיגית של מים מהולים עם אבקת 
ווניש קליה גולד לכביסה לבנה למשך חצי שעה 
והכניסו לכיבוס במכונה. התוצאה: לבן יותר ב-3 

דרגות. כדאי לדעת: כיבוס במעלות גבוהות גורם 
לשחיקת הבדים וכן לא תורם לשמירת הלובן של 
הכביסה. לכן מומלץ לכבס בטמפרטורות נמוכה 
של 30 מעלות. ניתן גם להוסיף את אבקת ווניש 

קליה גולד לתא המיועד לאבקת הכביסה כתוספת 
לאבקת הרגילה וליהנות מתוצאות מעולות. 



למעלה מ- 250 מוצרים כשרים לפסח 
תנובה, החברה 

המובילה את ענף 
החלב בישראל, 
מציעה לצרכני 

המהדרין למעלה 
מ- 250 מוצרי חלב 

כשרים לפסח 
למהדרין. מוצרי 

המהדרין לפסח, כמו 
גם לכל ימות השנה, 

מיוצרים בהשגחת בד"צ ועדת מהדרין בראשות 
הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן שליט"א ובהשגחת 

ועד הכשרות שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים. 
16 מוצרים, שלראשונה התאפשר ייצורם ככשרים 

למהדרין. ברשימת המוצרים החדשים הכשרים 
לפסח בהכשר בד"צ ועדת מהדרין: פתיתי גלבוע, 

פתיתי עמק מופחתת שומן 15% 200 גר', המעדניה 
של עמק 15% מופחתת שומן 400 גרם, יולו מוס 
 GO בטעמים שוקולד לבן ושוקולד חלב, תנובה
בטעם קפה ללא תוספת סוכר, שוקו תנובה 1.5 
ליטר בקרטון, קוטג' בקטנה 5% ו-9%, פרוסות 

מוצרלה 150 גר', חלב בבקבוק 1%, יולו שוקולד 
לבן בטעם קרם פטיסייר ופטל, יולו שכבות שוקולד 
לבן וחלב בטעם קרמל מלוח. עוד ברשימה - חלב 

בבקבוק 3% בהכשר בד"צ העדה החרדית.



קונים לפסח רק בנתיב החסד
את כולנו מתישה 
המחשבה שבתוך 

הניקיונות הרבים בערב 
פסח אנו צריכים לבזבז 

זמן מיותר על קניות לחג: להסתובב, לטרוח, 
לנסוע, לעמוד בתורים, לסחוב ברשתות הגדולות 

ולהגיע בסוף היום הביתה מותשים עם חור ענק 
בכיס. השנה כשתגיעו לצרכניית נתיב החסד לא 

תצטרכו לבזבז זמן, כסף וכוחות מיותרים. הכל כאן, 
קרוב וזול. וכעת לקראת חג הפסח יוצאת הרשת 

ברשימת מבצעים שינקו לכם את הראש ולא יעשו 
לכם חור בכיס. פשוט- להגיע, לשלם, לקנות ועוד 

לצאת עם עודף זמן ועודף כסף... כי הכול במחירים 
מיוחדים כמו שרק נתיב החסד מצליחה להעניק 

ללקוחותיה.



מכירת ענק של מוצרי מזון לפסח
פסח עוד רגע כאן, והקניות שוב על הפרק. והפעם 

מדובר בקניה הכי גדולה ויקרה בשנה, סל קניות 
מלא לשולחן הסדר ולשפע הסעודות והארוחות 

שבחג. אתם תוהים איפה הכי זול ומשתלם לקנות 
מוצרים לחג?  השנה קרן 'אור רחל' בשיתוף 'חסדי 

נעמי' מקימים מכירת ענק של מוצרי מזון כשרים 
לפסח המיועדת לכלל האוכלוסיה. במכירה תמצאו 
כל מה שאתם זקוקים לו בחג: מצות, שתיה, עופות, 

דגים ומוצרים יבשים - במחירים שלא תמצאו 
על המדפים בשום סופר! המתינו עם קניות החג 
עד למועד המכירה. המכירה תערך בימים א'-ה' 

)ט'-י"ג ניסן( באולמי קונטיננטל, רח' הרב בן יעקב 
21 בני ברק.



איקאה עושה לכם סדר – פסח
ההכנות לפסח בעיצומן... ערב פסח זהו זמן לשינוי 

והתחדשות, זה הזמן לארגן ולסדר את הבית 

ולשוות לו פנים חדשות ומרעננות, גם הילדים 
יכולים להצטרף והדבר הופך לחוויה משפחתית 

ומגבשת. איקאה מציעה מגוון פתרונות אחסון 
שיסייעו לכם לעשות סדר בכל חדרי הבית, והפעם 

מקבץ מוצרים שעושים סדר בחדר הילדים: קופסא 
עם מכסה FLYTTBAR 49 ₪/ 3 יח', מתלה 
בגדים KROKIG 145 ₪, סלסילה עם מכסה 

 FLYTTBAR טרולי/אחסון ,₪ FLYTTBAR 39
 ,₪ FLISAT 195 59 ₪, ארגז צעצועים עם גלגלים

יחידת אחסון/3 תאים SLAKTING 39 ₪, כיס 
אחסון למיטה STICKAT 25 ₪. רשימת הסניפים:  
נתניה:  רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  

רח' היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק כביש פלמחים. 
קריית אתא: רחוב תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 

קריית אתא). חדש!! באר שבע: הירדן 24.



6 מדליות ליקבי כרמל 

יקבי כרמל זכו במדליות ב-6 מתוך 16 הקטגוריות 
בתחרות Best Value 2018. בין הזכיות 5 מדליות 

 Private זהב ומדליית ארד. כבכל שנה, יינות סדרת
Collection זוכים סדרתית בשנים האחרונות 

בתחרויות Best Value. בתחרות זו מובילה 
הסדרה את קטגוריות היינות האדומים עם שלושה 
מתוך ארבעה יינות אדומים של הסדרה, קטגוריית 
קברנה סוביניון החשובה ביותר בתחרות, קטגוריית 

שיראז וקטגוריית יינות אדומים עד 50 שקלים. 
 Private Collection :היינות הזוכים במדליות זהב

קברנה סוביניון 2016 – קטגוריית קברנה סוביניון 
, Private Collection קברנה-מרלו 2016 – 

 Private  ,קטגוריית יינות אדומים עד 50 שקל
Collectionשירז, 2016 – קטגוריית שיראז, סוביניון 

בלאן ויניארדס 2017 – קטגוריית סוביניון בלאן, 
גוורצטרמינר אזורית 2017 – קטגוריית גוורצטרמינר. 

 – Vats 2017 2  :היין הזוכה במדליית ארד
בקטגוריית בלנדים לבנים.



השנה מארחים כבני מלכים
אם התלבטתם על 

אירוח בכלים יוקרתיים 
מפני החשש של שעות 

הניקיון לאחר ליל 
הסדר, נגמרו הסיבות 

להתלבטות: 'אלקטרה 
מוצרי צריכה' בפיתרון 

המושלם עם מדיח 
Miele במחיר מיוחד 

לפסח. לקראת חג הפסח, "אלקטרה מוצרי צריכה" 
מנגישה עבורכם את מדיח הכלים של המותג 

היוקרתי  Miele, על מנת שכל משפחה תוכל 
להרשות לעצמה לרכוש אותו וליהנות מהתוצאות 
המרשימות של מדיח כלים. כך מציעה 'אלקטרה' 

את המדיח מדגם G4203 CLST במחיר של 
3990 שקלים בלבד.  למדיח תכנית אינטנסיבית 

75 מעלות, מערכת חיישנים לזיהוי עכירות המים 
)AutoSensor(, ותכנות של עד 24 שעות.  השנה 

בחג הפסח נהנים מאיכות של מותג יוקרה 
ומהאמינות שנבדקת לשימוש של 20 שנה ועושה 

לכם את העבודה.



פסח במבצע 10 ₪ בלבד
חג הפסח מתקרב בצעדי ענק. עקרות בית חרוצות 

כבר מכינות את המטבחים לקראת הבישולים 
החגיגיים ומפנות מקום לקליטת מצרכי המזון 

הרבים שישמשו אותן בערב החג ובעיצומו. ברשת 
'שוק מהדרין' מעלים הילוך לטובת הצרכן במבצע 

שיהפוך את סל הקניות הפסחי, המתאפיין במצרכי 
יסוד רבים, להרבה יותר רגוע ברגע האמת – 

בהוצאה הכספית. מבצע פסח ב- 10 הוא מבצע 

בו תוכלו לרכוש בכל קניה מעל 300 ₪, מוצר אחד 
מבין חמשת המוצרים המשתתפים במבצע, במחיר 

של 10 ₪ בלבד. המוצרים המשתתפים במבצע: 
מארז RC קולה 1.5 ליטר5+1. קפה נמס עלית 200 

גרם. ממרח השחר פרווה 1 ק"ג. מצות 2.5 ק"ג – 
מצות ירושלים. יין סלקטד 750 מ"ל כרמל מזרחי. 

לטובת הצרכנים עומדת מחלקת פירות וירקות בכל 
הסניפים בכשרות בד"ץ העדה החרדית. מבצע 5 

ב-10 מבטא בצורה הטובה ביותר את כוונת הרשת 
שחרטה על דגלה את טובת הצרכן, להקפיד להביא 

את מוצרי הצריכה הבסיסיים במשפחה החרדית 
– במחירים הנמוכים ביותר. המבצע בתוקף בין 

התאריכים: 18-31.3.18



מגוון מוצרים לפסח
חג הפסח מגיע ועמו 

בישולים, אפייה 
ועבודה כמעט בלתי 

פוסקת במטבח. 
סנו מציגה את 

סדרת מוצרי סנו 
סושי, שמאפשרים 
לכם להתכונן לחג 

ביעילות וליהנות מטעמים נפלאים וטריים. סדרת 
סנו סושי בכשרות מהודרת לפסח של בד"ץ העדה 

החרדית, כוללת מגוון מוצרים יעילים במיוחד 
לעבודה במטבח: סנו סושי תבניות אלומיניום 

איכותיות לאפייה – גדולות, עבות וחזקות במיוחד 
 L במגוון מארזים: 7 תבניות מוארכות, 4 תבניות

ו-2 תבניות XL. התבניות עמידות מאוד ומתאימות 
לשימוש חוזר. סנו סושי ניילון נצמד+ נצמד ונמתח 

מעולה, שקוף, נקי וללא ריח לוואי. אוטם בצורה 
מעולה ושומר על טריות המזון. ניתן להשגה במארז 

2 גלילים בורך 30 מטר, ובאריזת חיסכון באורך 
150/300 עם סכין הזזה לחיתוך קל. סנו סושי רדיד 

אלומינים – עבה, חזק ושימושי במיוחד! מתאים 
לאפייה, מצוין לשמירה על ניקיון משטחים ואידיאלי 
לאריזת מזון. להשגה במגוון גדלים ורחבים ובאריזה 

בעלת סכין פלסטיק או מתכת משוננת לחיתוך 
קל ונוח. סנו סושי נייר אפייה – נייר לאפייה ללא 

שמן, דו צדדי, לשימוש רב פעמי. עשוי מחומרים 
טבעיים מהצומח, נשלף אחד אחד ומתאים גם 

לבישול. ניתן להשיג באריזות של 50 יחידות. סנו 
סושי מגבות הפלא – עשויות מ-100% תאית נקייה 

עם מעגלי ספיגה חדשניים, בעלות כושר ספיגה 
ועמידות גבוהה. מושלמות לספיגת נוזלים, לניקוי 
משטחים ולאריזת מזון בצורה בריאה. ניתן להשיג 

באריזות 2, 8, ו-12 גלילים.



מחזיר לכלים את 
הברק

לקראת חג הפסח 
המתקרב, סנו, 

ענקית מוצרי הניקיון 
והטואלטיקה בישראל, 
מציגה את סנו ספארק 
נוזל לניקוי כלים – יעיל, 

מבריק, עם 24% חומר פעיל ובמגוון ניחוחות 
שיהפכו את שטיפת הכלים לחוויה מרעננת 

ונעימה ויסייעו לכם להתמודד בקלות עם הררי 
הכלים שמצפים לכם בחג. סנו ספארק נוזל לניקוי 

כלים מקציף, מסיר שומנים במהירות וביסודיות 
ומבריק את הכלים. כמות קטנה על ספוגית לחה 
מספיק לכמות גדולה של כלים מלוכלכים. נבדק 

דרמטולוגית והוא מתאים לבעלי עור רגיש. להשיג 
בארבעה ריחות נעימים לבחירתכם: ירוק – ניחוח 

קלאסי של ניקיון, צהוב – ניחוח לימון מרענן, סגול 
– ניחוח לבנדר, ורוד – ניחוח פריחת השקד. סנו 

ספארק מאושר לשימוש בכל ימות השנה באישור 
בד"ץ העדה החרדית ובפסח באישור הרב בינדר 
שליט"א. ניתן להשיג בבקבוק 700 מ"ל, בבקבוק 
1 ליטר עם משאבה נוחה לשימוש ובשקית מילוי 

500 מ"ל.



פסח, מצה ושוקולד

לכולנו זיכרונות ילדות מתוקים ומעוררי געגוע 
שכוללים טעם של פסח מתוק עם קוביות שוקולד 

של שמרלינג'ס. גם השנה תוכלו ליהנות מהממתק 
הוותיק והאהוב ביותר בחג הפסח: שוקולד נוסטלגי 

משובח של שמרלינג'ס בכשרות מהודרת לפסח. 
כל השוקולדים של שמרלינג'ס כשרים לפסח כל 

השנה והם מוצעים בטעמים האהובים: רוזמרי 
במילוי פרלינים במגוון טעמים, הסדרה הקלאסית 

)בטעם תפוז, בתוספת שקדים או אגוזים ועוד( 
וכאמור- מארזים של חטיפי המינור האהובים. 

בכשרות בד"צ ציריך. 



תרופון כשר *2701
בנוסף לחוברת תרופות 

שהפיקה כללית בשיתוף 
בד"ץ העד"ח מפעילה 

כללית- גם בשיתוף 
בד"ץ העד"ח, מוקד קולי 
ממוחשב לבירור כשרות 

התרופות בפסח. 'כללית' 
היא ארגון הבריאות 

היחיד בארץ המפיק 
חוברת ובה פירוט 

עדכני של כל התרופות 
הכשרות לפסח וכן היחידה המפעילה מוקד טלפוני 

ממוחשב לבירור התרפות בשיתוף פעולה עם 
הבד"ץ. חוברת התרופות יוצאת לאור בשיתוף של 
רב ה'כללית' עם הרבנות הראשית לישראל כאשר 

השנה זו הפעם השנייה בה החוברת מורכבת 
בשיתוף חברי בד"ץ העדה החרדית, המעורבים אף 
הם בדיונים ההלכתיים הנוגעים למרכיבי התרופות 

ולקביעת כשרותן לפסח. חייגו *2701
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 קצרצרים
חברת גורי משיקה מוצרים חדשים של 

מותג המוצרים ללא גלוטן GFREE לקראת 
פסח ומציעה מוצרים חדשים בסדרת 
הפסטות: רביולי, ניוקי ופסטה ברוטב 

עגבניות כשר לפסח. כשרות: בד”צ בית 
יוסף

חברת “אחוה” משווקת לרגל חג הפסח 
עוגות ללא קטניות וממרחי טחינה עם 
שוקולד וסילאן. כשר לפסח בהשגחת 

חתם סופר בני ברק ובהשגחת בד”ץ 
העדה החרדית ליתר ימות השנה

השנה לראשונה, 
לקראת פסח, 

השתתף יקב טורא, 
יקב אחוזה משפחתי 

איכותי, בתחרות 
 ’BEST VALUE 2018‘
המתקיימת זו השנה 

העשירית וזכה 
במקום השלישי עם 

יין רוזה בציר 2017

חברת גילרו יצרנית 
מותג “עלמה” תשווק 

עלי אפיפית לעוגה 
כשרים לפסח ללא 
גלוטן וללא תוספת 

סוכר. כשר פרווה 
בהשגחת בד”צ 
העדה החרדית 

ירושלים כל השנה

LaVie Rouge בציר 
2016 של יקב 

קסטל מושק וזוכה 
לביקורת ראשונה 
ותשבוחות מטעם 

צוותו של מבקר היין 
המוערך בעולם, 

רוברט פרקר. מחיר 
מומלץ לצרכן: 75 ₪

לרגל חגיגות ה-70 
לישראל ולמותג 

השחר העולה: 
החברה תשווק 

מהדורה מיוחדת 
במיתוג חגיגי בצבע 
הדגל. מחיר מומלץ 

לצרכן: 12.9 ₪

חדש: משקה 
שיבולת שועל 

–שקדים של המותג 
 Alpro הבינלאומי

)אלפרו(. טווח מחיר 
מומלץ לצרכן:  

13.9-16.9 ₪ כשרות: 
בד”ץ בית יוסף

פנינה רוזנבלום משיקה: עוגיות 
מרוקאיות-ללא גלוטן, מקלות מלוחים-

ללא גלוטן ועוגיות מזרחיות-ללא גלוטן. 
פרווה – כשר לפסח בד”צ – “בית יוסף”. 

מחיר לצרכן: 19.90 ₪

עשרפסח ביתןפסח יינות מֱקבוצת ב-

ֹלבחירה אחִד מוצר
*

בשבוע של חג הפסח, ייתכן מאוד שהילד שלך ישב לצד השולחן 
מול שפע של מאכלים, ויסרב לאכול או אפילו לטעום מהם. 

מצב זה יכול להתרחש כשילדך בשנותיו הראשונות לחיים או 
בגיל מאוחר יותר. אז על מנת לחסוך ממנו, ממכם ומשאר יושבי 

השולחן את תחושת התסכול, להלן מספר טיפים חשובים באדיבות 
רונית דוייב, המנהלת המדעית של אבוט, יצרנית סימילאק 

למהדרין:

• ספרו לילד כמה ימים לפני החג על מאכלי החג, המסורת 
שמאחורי כל מאכל והמנהגים הקשורים אליו –  כך הילד שלך 

ירגיש מחובר יותר. הציעו לו אפילו לשתף בארוחת החג את 
היושבים סביב השולחן באחד מהסיפורים או המנהגים.

• הציעו לילד לטעום עוד לפני החג מהמאכלים המסורתיים: 
הקדישו את הסוף שבוע של לפני ערב החג להתנסות במאכל חג 

או שניים, ואפשרו לילד לטעום. ייתכן כי יבקש לעדן מנה זו או 
אחרת, או להוסיף דבר מה, וכך ייהנה בחג בעצמו ממנה בגרסתו 

האהובה. 

• שתפו את הילד בתפריט שאתם מתכננים להכין ובדקו עימו 
מראש אילו מאכלים שאהובים אליו ירצה שיוגשו לשולחן: 

הקציצות שהוא אוהב, עוף שעשוי בצורה מסוימת, ירק כזה או 
אחר. ילדך ישמח לגלות על שולחן החג מאכלים שהוא ביקש – וגם 

אוהב, כמובן. יתרה מזאת, הוא ישמח לראות את דודתו האהובה, 
למשל, נהנית גם היא לאכול מהקציצות האהובות עליו.

• הציעו לילד להצטרף לקניות מוצרי המזון לחג ולאפשר לו לבחור 
רכיבים שישמח לאכול. כמו כן, אפשרו לו לעזור במטבח בשלב 
ההכנות והבישולים ו"השוויצו" בערב החג בפני שאר האורחים 

ובנוכחותו כיצד עזר וסייע. 

• אם במהלך הארוחה יש מאכלים שהילד לא ירצה לאכול, לא 
כדאי להכריחו ו'לעשות עניין' ליד שאר האורחים, כדי שלא להביכו. 

מומלץ בכל הנוגע לאוכל לא לשבח את הילד כשהוא מסיים את 
המנה, ומצד שני לא לנזוף כשלא סיים לאכול: חשוב שהילד לא 

יקשר את נושא האכילה עם חיזוקים חיובים או שליליים מהסביבה. 

• לסיום, מילה טובה להורים המודאגים: גם אם זה לא מצליח, אל 
ייאוש. מדובר בתהליך שלוקח זמן, וחשוב לא לקחת ללב! העובדה 
שהילד יושב לשולחן, נהנה מהאוירה ומהשהות עם בני משפחתו – 

היא כבר חלק חשוב בתהליך. עם הזמן, יחד עם אימוץ טיפים מסוג 
זה, בהחלט ניתן יהיה לראות שיפור. אם לא 

בחג הפסח הזה – אז בשנים הבאות.
בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך ולקבלת 

דוגמיות ניתן לפנות למוקד "צוות המומחים" 
של סימילאק הכולל דיאטניות קליניות בטלפון 

.1800-65-65-01

 כיצד לעודד את ילדך לאכול בארוחת החג 
ומה עושים כשהוא מסרב?
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חברת COM משנת 1998 מתמחה 
בשיווק ומכירת חומרי ניקוי, 

טואלטיקה, מוצרי כביסה, מוצרי 
תינוקות ועוד. לקראת החג חפשו את 

המוצרים שיעשו את המלאכה קלילה. 
מחירים: 5.90 ₪ - 12.90 ₪ 

מותג הטקסטיל ואביזרים 
 TAKE A NAP לבית

יתארח בחנות פופ-אפ 
לעיצוב הבית במתחם 

בית בנמל  ו"קום איל פו" 
ביחד עם מעצבים ייחודיים 
מתחומים שונים-קרמיקה, 

טקסטיל ועוד

 HG לקראת החג, חברת
המעמידה מגוון רחב של מוצרים 
לפתרון כל בעיה, מציעה את כל 
הפתרונות לניקוי כל אזורי הבית 

במארז מושלם אחד, ובמחיר 
מנצח: 299 ₪

מייבלין ניו יורק משיק לראשונה שתי פלטות 
פנים: פלטת סמקים ורסטילית המכילה 4 גווני 

סומק מדויקים ופלטת ברונזרים המכילה 3 
גוונים לפיסול או לשיזוף. מחיר לצרכן: 50 ₪ 

לפלטה

רשת האופנה GOLBARY משיקה 
לקראת חג האביב מערכות מצעים 

מפנקות ואיכותיות. מחירים לצרכן: 
 ₪ 349.90

פופ- אפ של MILUCCA )מילוקה( מותג 
הקוסמטיקה החדש בישראל מגיע אל קניון 

רמת אביב  בתאריכים 21-30.03, בין השעות 
10:00-21:00 ואל קניון רחובות, למשך שבועיים 

בואי לבחור את מוצרי האיפור שמתאימים לך. 
טווח מחירים: עד 44.90 ₪   

רשת הבורסה לתכשיטים, משיקה את 
קולקציית קיץ 2018 בה שמו דגש על עולמות 

היוקרה, הגלאם, השיק והיופי המהודר. ניתן 
להשיג ב-15 חנויות הרשת ברחבי הארץ ובאתר 

הרשת

 - )MARKWINS( מארקווינס
מותג האיפור האמריקאי לילדות 

 Disney Frozen השיק את
 Sisters And Snowflakes
Trio – מארזי נסיכות לנשים 

הקטנות. מחיר: 20 ₪

ההמצאה והמהפכה החדשה מבית 
'וקסברגר' : 'ִּתְׁשַמע ִסיּפּור' – ספר קסם 

דיגיטלי עם שקופיות חדשני לצפיה 
והאזנה

מותג האיפור המקצועי 
"בועז שטיין" משיק 
 HYDRATING

MAKEUP BASE פריימר 
רווי לחות המעניק אקסטרה 

לחות לעור. מחיר: 159 ₪ 

ביוטיקייר משיקה משחת 
שיניים צמחית ומינרלית 

לניקוי יעיל וטבעי לשיניים 
ב-5.50 ₪ בלבד!

'חלאבין' משיקה דיאודורנט קרם 
ייעודי לנשים לשימוש אחד עד 7 

ימים. ללא אלומיניום וללא אלכוהול. 
מחיר: 50 ₪

סביום ג'ל מוסנט - ג'ל מקציף לניקוי וטיהור 
עור הפנים בעל פטנט ביולוגי המגביל פגמים 

בעור של המותג הצרפתי הדרמוקוסמטי 
"ביודרמה"

חדש מבית המותג 
"ניתן באהבה": גלגלי 

הכוחות שלי – משחק 
קופסא לפיתוח תקשורת 

וכישורים חברתיים. 
קיבל את תו התוכן של 

מכון אדלר. מחיר: 129 
₪. לרכישת המשחק: 

077-200-1802

רשת המשביר לצרכן משיקה לכבוד חג פסח 
קולקציות חדשות של המותגים המובילים 

מעולם הבית, הביגוד, הטיפוח והקוסמטיקה. 
הקולקציות מתאימות כמתנות לחג 

מותג ההלבשה האישית DORINA משיק קולקציית פנאי 
ושינה הקולקציה עשירה, צבעונית ומגוונת בשלל דגמים. 

מידות: S-XL טווח מחירים: 89 ₪ עד 199 ₪ 

פותחים את האביב ברשת 
רהיטי הילדים והנוער 

"עצמל'ה":  3+1 חינם על כל 
מוצרי החנות. בנוסף, מציעה 

הרשת שלל מבצעים

YVES ROCHER - מותג הקוסמטיקה והטיפוח הבוטני המוביל 
מצרפת משיק: Elixir JEUNESSE – סדרת טיפוח לפנים לשמירה 

על העור מפני נזקי הסביבה

רשת הרמוניה לבית 
מציעה לקראת חג הפסח 
שבפתח: מעמד למצות, 

מגוון צלחות פסח וכוסות 
קידוש מעוצבים ומהודרים

ניופאן, במבצע חג: קונים מיקסר 
קיצ'נאייד ומקבלים קוצץ צזון 
קיצ'נאייד בשווי 590 שקלים 

במתנה

מתנה לחג עם משמעות: 
חנות מקוונת חדשה של 

ארגון אלאור מציעה מבחר 
מתנות נוי דקורטיביות 

בעיצוב דיירים עם צרכים 
מיוחדים. להזמנות: -054

2645172

בובי בראון משיק 30 גוונים 
של מייק-אפ נוזלי בעל 
כיסוי מושלם ומלא עם 

תחושה נוחה של עור שני 
וגימור שנראה רענן לאורך 

כל היום. מכיל מרכיבים 
מטפחים המעניקים לעור 

לחות

אוון )Avene( מציגה: קרם 
ידיים סיקלפאט משקם- לעור 

סדוק ומחוספס. מחיר: 
  ₪ 79.90

PUPA מציעה לכבוד פסח מארז מקסים 
הכולל תחליב לחות ותחליברחצה בסדרת 

"פרינסס" של פופה בניחוח וניל. להשיג 
בכל נקודות המכירה של PUPA ברשת 

הסופר-פארם בלבד
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כשר 
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מבחר רב של מארזים לחג 
במחירים לכל כיס, בהתאמה אישית ליחידים ווועדי עובדים

מוגבל ל-2 יחידות
&49

&99 מוגבל ל-2 יחידות
&99

מבחר וודקות כשרות לפסח

כל סידרת כרם עמוקה אור הגנוז

+ ציידנית יין מתנה3 ב-

.ח
ט.ל

י. 
לא

המ
ר 

גמ
ד 

 ע
ים

צע
מב

 ה
כל במחיר מוזל!!

מידנייט פרבדה פורטימידנייטמידנייטסטוליפסאובר

מבחר רב של יינות מתיישנים 

מבחר רב של משקאות כשרים לפסח
כגון קוניאקים, ערקים, ליקרים וכו'
ז'בוטינסקי 113 רמת גן טל: 03-5758265

פתוח: א'-ה' 10:00-21:30 | יום ו' וערבי חג עד 16:15

&149

הר חרמון אדוםערק עלית

4 ב-

ירדן קברנה
2014 כשר לפסח

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים

מכירת אלכוהול

מגיל 18

בהצגת תעודת זהות
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חברת COM משנת 1998 מתמחה 
בשיווק ומכירת חומרי ניקוי, 

טואלטיקה, מוצרי כביסה, מוצרי 
תינוקות ועוד. לקראת החג חפשו את 

המוצרים שיעשו את המלאכה קלילה. 
מחירים: 5.90 ₪ - 12.90 ₪ 

מותג הטקסטיל ואביזרים 
 TAKE A NAP לבית
יתארח בחנות פופ-אפ 
לעיצוב הבית במתחם 

בית בנמל  ו"קום איל פו" 
ביחד עם מעצבים ייחודיים 
מתחומים שונים-קרמיקה, 

טקסטיל ועוד

 HG לקראת החג, חברת
המעמידה מגוון רחב של מוצרים 
לפתרון כל בעיה, מציעה את כל 
הפתרונות לניקוי כל אזורי הבית 

במארז מושלם אחד, ובמחיר 
מנצח: 299 ₪

מייבלין ניו יורק משיק לראשונה שתי פלטות 
פנים: פלטת סמקים ורסטילית המכילה 4 גווני 

סומק מדויקים ופלטת ברונזרים המכילה 3 
גוונים לפיסול או לשיזוף. מחיר לצרכן: 50 ₪ 

לפלטה

רשת האופנה GOLBARY משיקה 
לקראת חג האביב מערכות מצעים 
מפנקות ואיכותיות. מחירים לצרכן: 

 ₪ 349.90

פופ- אפ של MILUCCA )מילוקה( מותג 
הקוסמטיקה החדש בישראל מגיע אל קניון 

רמת אביב  בתאריכים 21-30.03, בין השעות 
10:00-21:00 ואל קניון רחובות, למשך שבועיים 
בואי לבחור את מוצרי האיפור שמתאימים לך. 

טווח מחירים: עד 44.90 ₪   

רשת הבורסה לתכשיטים, משיקה את 
קולקציית קיץ 2018 בה שמו דגש על עולמות 

היוקרה, הגלאם, השיק והיופי המהודר. ניתן 
להשיג ב-15 חנויות הרשת ברחבי הארץ ובאתר 

הרשת

 - )MARKWINS( מארקווינס
מותג האיפור האמריקאי לילדות 

 Disney Frozen השיק את
 Sisters And Snowflakes
Trio – מארזי נסיכות לנשים 

הקטנות. מחיר: 20 ₪

ההמצאה והמהפכה החדשה מבית 
'וקסברגר' : 'ִּתְׁשַמע ִסיּפּור' – ספר קסם 

דיגיטלי עם שקופיות חדשני לצפיה 
והאזנה

מותג האיפור המקצועי 
"בועז שטיין" משיק 
 HYDRATING

MAKEUP BASE פריימר 
רווי לחות המעניק אקסטרה 

לחות לעור. מחיר: 159 ₪ 

ביוטיקייר משיקה משחת 
שיניים צמחית ומינרלית 

לניקוי יעיל וטבעי לשיניים 
ב-5.50 ₪ בלבד!

'חלאבין' משיקה דיאודורנט קרם 
ייעודי לנשים לשימוש אחד עד 7 

ימים. ללא אלומיניום וללא אלכוהול. 
מחיר: 50 ₪

סביום ג'ל מוסנט - ג'ל מקציף לניקוי וטיהור 
עור הפנים בעל פטנט ביולוגי המגביל פגמים 

בעור של המותג הצרפתי הדרמוקוסמטי 
"ביודרמה"

חדש מבית המותג 
"ניתן באהבה": גלגלי 
הכוחות שלי – משחק 

קופסא לפיתוח תקשורת 
וכישורים חברתיים. 

קיבל את תו התוכן של 
מכון אדלר. מחיר: 129 
₪. לרכישת המשחק: 

077-200-1802

רשת המשביר לצרכן משיקה לכבוד חג פסח 
קולקציות חדשות של המותגים המובילים 

מעולם הבית, הביגוד, הטיפוח והקוסמטיקה. 
הקולקציות מתאימות כמתנות לחג 

מותג ההלבשה האישית DORINA משיק קולקציית פנאי 
ושינה הקולקציה עשירה, צבעונית ומגוונת בשלל דגמים. 

מידות: S-XL טווח מחירים: 89 ₪ עד 199 ₪ 

פותחים את האביב ברשת 
רהיטי הילדים והנוער 

"עצמל'ה":  3+1 חינם על כל 
מוצרי החנות. בנוסף, מציעה 

הרשת שלל מבצעים

YVES ROCHER - מותג הקוסמטיקה והטיפוח הבוטני המוביל 
מצרפת משיק: Elixir JEUNESSE – סדרת טיפוח לפנים לשמירה 

על העור מפני נזקי הסביבה

רשת הרמוניה לבית 
מציעה לקראת חג הפסח 

שבפתח: מעמד למצות, 
מגוון צלחות פסח וכוסות 
קידוש מעוצבים ומהודרים

ניופאן, במבצע חג: קונים מיקסר 
קיצ'נאייד ומקבלים קוצץ צזון 

קיצ'נאייד בשווי 590 שקלים 
במתנה

מתנה לחג עם משמעות: 
חנות מקוונת חדשה של 

ארגון אלאור מציעה מבחר 
מתנות נוי דקורטיביות 

בעיצוב דיירים עם צרכים 
מיוחדים. להזמנות: -054

2645172

בובי בראון משיק 30 גוונים 
של מייק-אפ נוזלי בעל 
כיסוי מושלם ומלא עם 

תחושה נוחה של עור שני 
וגימור שנראה רענן לאורך 

כל היום. מכיל מרכיבים 
מטפחים המעניקים לעור 

לחות

אוון )Avene( מציגה: קרם 
ידיים סיקלפאט משקם- לעור 

סדוק ומחוספס. מחיר: 
  ₪ 79.90

PUPA מציעה לכבוד פסח מארז מקסים 
הכולל תחליב לחות ותחליברחצה בסדרת 

"פרינסס" של פופה בניחוח וניל. להשיג 
בכל נקודות המכירה של PUPA ברשת 

הסופר-פארם בלבד
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מבחר רב של מארזים לחג 
במחירים לכל כיס, בהתאמה אישית ליחידים ווועדי עובדים

מוגבל ל-2 יחידות
&49

&99 מוגבל ל-2 יחידות
&99
מבחר וודקות כשרות לפסח

כל סידרת כרם עמוקה אור הגנוז

+ ציידנית יין מתנה3 ב-

ח
ל.

ט.
י. 

א
מל

 ה
מר

 ג
עד

ם 
עי

בצ
מ

 ה
כל במחיר מוזל!!

מידנייט פרבדה פורטימידנייטמידנייטסטוליפסאובר

מבחר רב של יינות מתיישנים 

מבחר רב של משקאות כשרים לפסח
כגון קוניאקים, ערקים, ליקרים וכו'

ז'בוטינסקי 113 רמת גן טל: 03-5758265
פתוח: א'-ה' 10:00-21:30 | יום ו' וערבי חג עד 16:15

&149

הר חרמון אדוםערק עלית

4 ב-

ירדן קברנה
2014 כשר לפסח

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים

מכירת אלכוהול

מגיל 18

בהצגת תעודת זהות



הודעה והבהרה!

אגף
התברואה

במסגרת מבצע הניקיון העירוני
נעשים מאמצים אדירים להגיע לפינוי מושלם בכל פינה בעיר

ולהבטיח חג נקי בעיר נקיה.

כדי לעמוד ביעדים אלו
הננו להודיע לכלל תושבי העיר, ללא יוצא מן הכלל,

כי פינוי גזם וגרוטאות יותר
עד ליום שני הקרוב, י' בניסן ה‘תשע“ח בלבד!

 
לאחר מועד זה, תיאסר הוצאת פסולת לרשות הרבים. 

נגד המפנים ינקטו הליכי אכיפה.

תודה על שיתוף הפעולה,
אגף התברואה

ביחד, עושים סדר!

בס“ד



 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(_____________________________________________

ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  
21-23/3/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

וילות ובתים

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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,870,000 

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

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

באר שבע

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

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

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה 

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

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

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

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

 ברובע ג' הדתי, 4 חד', 
גדולה, 136 מ"ר + מרפסת + 
+5 חדרים_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

מעלית, 4 חד' ומעליה 2 
חד' + גג משופץ, חזית 

וחניה,  2,950,000 גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

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

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

_____________________________________________)08-15ל(054-8402332

 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(_____________________________________________

 ברח' רמח"ל, דופלקס, 
ק"ג, 2.5 חד' ומעליה 

2 חד', אפשרות לטאבו 
משותף, 1,930,000 

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

 ברח' הרצוג, _____________________________________________)09-09(050-5308742
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(_____________________________________________

 ברש"י 8, 4 חד' ק"ב 
+ מעלית, חזית, מסורגת, 
מרווחת, מ.מרכזי, י.הורים, 

_____________________________________________)10-17ל(מ.שמש, 052-8612233

 ביגאל אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר + י.הורים 
+ מ.סוכה + חניה, לל"ת, 

1,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13ל(054-4850066

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבר אילן, 3.5 חד', 
משופצת + מחסן, 1,150,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)12-12(_____________________________________________

 בראב"ד, ד.גן נכים או 
לאוהבי 420 מ' בגינה 

)270מ"ר( בקומה אחד 
ללא מדרגה אחת. אלעד 

נכסים, 03-9080792,
052-8939050)12-12(_____________________________________________

 למכירה/השכרה דירת גן 
בעליון, 4 חד' + גינה, י.הורים 
ומחסן, חניה, 052-5787262

_____________________________________________)12-13(ניתן להרחיב

 רק מציאות! 5 חד' 
מקורית יפיפיה, ק"א, רק 
1,560,000. אלעד נכסים,

 ,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

 בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, 
גדולה, משופצת, יחידת הורים, 
מטבח חדש ודלתות חדשות, 

052-3995465)12-13(_____________________________________________

 רק מציאות! 4 חד' 
עם נוף פנורמי ליער, 

מטבח חדש וגדול, רק 
1,480,000. אלעד נכסים, 

,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

 בעליון, מיקום נהדר, 
4.5 חד' + 2 מרפסות 

גדולות, אופ' מיידית 
לחלוקה ל- 2 דירות, רק... 

גמיש!!! אלעד נכסים, 
,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! 4 חד' ענקית, 
מוארת ומטופחת, רק 

1,470,000 ש"ח, 
052-5752500)12-12(_____________________________________________

 רק מציאות! בחרדי, 
3 חד' + גג בטאבו + 

מעלית, רק 1,360,000 
לסגירה! אלעד נכסים, 

 ,03-9080792
052-8939050)12-12(_____________________________________________

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

בנין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)12-12(להרחבה, 054-9422194

 בבלעדיות באמוראים, 
4 חד', ענקית + אופציה 
עתידית, מסודרת מאוד, 

1,790,000 ש"ח, 
054-8413551)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בהלל, לאנ"ש, 

3 חד', ענקית , מסודרת מאוד, 
1,380,000 ש"ח, 

054-8413551)12-12(_____________________________________________

 דירה הכי גדולה באשדוד, 
2.5 חד', מסודרת + תמ"א 
בהמשך, רק 885,000 ש"ח, 

054-9200277)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 
יחידות, ק.קרקע - שכירות, 
5,200 ש"ח, מחיר מציאה - 

054-23886540 .750,000)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור, שכונה ה' המבוקשת 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2, 
שכונה יא משוכרת ב- 4,300 

ש"ח במחיר מציאה. משה 
אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור, שכונה ד' במחיר מציאה. 
משה אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2, קומה 
1, מושכרת ב- 3,100 ש"ח, 

רק 580 אלף ש"ח, מחיר שלא 
יחזור. משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 דירה ברחוב מצדה, כ- 90 
מטר, מעולה לחלוקה, לא 

קומה אחרונה במחיר מציאה. 
משה אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 דירה בשכונה ה' ברחוב 
טבנקין, משופצת ומעולה 

לחלוקה, 90 מטר, קומה א, 
מחיר מציאה. משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפויים, התקשרו עוד 
היום ליעוץ חינם. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 חברת אבני יסוד מקבוצת 
אבני דרך מנהלת ביד רמה 

את הנכסים של בעלי הדירות. 
משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 דירה ליד האוניברסיטה, 4 
חד', קומה ראשונה, משופצת, 

90 מ"ר, מחיר מציאה, 
550,000 ש"ח, 
054-23886540)12-12(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות! דירת 
3 חד' ברח' החיד"א, שכונה 

י"א, 74 מ"ר, קומה 1 מתוך 4, 
במצב טוב מאוד, קרובה לגרנד 

קניון, 700 אלף ש"ח. 
 052-6053897

"Golden lion")12-12(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות! דירת 
3 חדרים בדימונה, שכונה 

לדוגמא, משופצת, 70 מ"ר, 
קומה 3 מתוך 4, רק 440,000 

ש"ח. 052-6053897, אלון, 
"Golden lion")12-12(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות! 
דירת 3 חד' בדרך מצדה, 76 
מ"ר, קומה ראשונה מתוך 4, 

שמורה עם יציאה לגינה קטנה 
מגודרת ומקורה, 710,000 
ש"ח. 052-6053897, אלון, 

"Golden lion")12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בשפת 
אמת!!! בנין חדש!!! 

קומת קרקע על עמודים, 
4 חדרים, 3 כיווני אוויר 
+ חניה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)12-12(_____________________________________________

 בבילו, 4 חד' + 2 יח"ד 
המכניסות 6,000 ש"ח, ק"א 

+ חצר, 3,200,000 ש"ח, 
בבלעדיות. "תיווך-נדל"ן-שרה" 

052-7670757)12-12(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד' 
כחדשה + יחידת-הורים + 
מ.שמש + מעלית, בבנין 
חדש, 5,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)12-12(נדלן" 052-7633978

 בלעדי מחולקת ל- 3 
בז'בוטינסקי, קומה ב', 
מושכרת 7,000 ברוטו, 

גג רעפים, עורפית לפ"כ, 
1,350,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 באזור קיבוץ-גלויות, 
דירת פאר, נדירה! 200 מ"ר! 
ק"א + מעלית, כל הקומה, 

4,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמח"ל, 100 מ"ר, 
ק"ק, כ.פרטית, 2,000,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)12-12(_____________________________________________

 מציאה!! בשיכון-ה', 
כ- 38 מ"ר, ק"א-ואחרונה, 

א.בצד-ובגג )שכן-בנה(, סה"כ 
155 מ"ר, 1,635,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)12-12(_____________________________________________

 המציאה!! בז'בוטינסקי, 
עורפית, ק"ב, כ- 65 

מ"ר, שמורה + 10 מחסן 
1,150,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בברוט בהזדמנות, 
ק"ק, שוכרים כבר 4 

שנים + ניהול, מחולקת 
ל- 3 שכירות 6,300, 

מיידי, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 דב גרונר שתי דירות 
במחיר מצחיק, ק"ק, 90 

מ"ר כולל יח"ד 4 כ"א, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 
מושכרת 5,900 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
100 מ"ר, מעולה לחלוקה 
+ 3 מרפסות, בנין מצוין, 
רק ב- 1,350,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 מוכרים פרסמו חינם 
ב'אפיקי נדלן בועז' וקבלו 

שירות אמין ומקצועי 
בבלעדיות עם יעוץ 

למחירים אמיתיים, אצלנו 
מוכרים, למסירת פרטים 

למכירה התקשרו: 
_____________________________________________)12-12(050-4156080, בועז

 באזור אבן גבירול, דירת 
80 מטר + יחידה של 40 מטר 

עם מרפסת סוכה, קומה 2, 
משופצת, 1,950,000 גמיש. 

פנחס נכסים, 
055-6789653)12-12(_____________________________________________

 מציאה!!! בשניים, כ- 75 
מ"ר, מפוארת, קב' ואחרונה, 

אופציה בצד ובגג, רק 
1,400,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בבן-דוד מבחר דירות 
3/4 חד', החל מ- 1,690,000 
תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 למבינים!! בשיכון-ה', 
פנטהאוז 5 חד', כ- 120 מ"ר 

+ גג-בטאבו, 2,100,000 
)ישנה חריגה(, פ.תשלומים-
נוחה. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה סנש, 
300 מ"ר, דירת גג 

)דופלקס(, 150 מ"ר, 
ק"א ואחרונה, 5 חדרים 

מעוצבת ומושקעת 
ברמה גבוהה + גג ענק, 

150 מ"ר ניתנת לחלוקה, 
3,650,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור רחוב 
אבטליון, 4 חדרים ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה, ללא מעלית עם 

גג בטון וחניה צמודים 
בטאבו, 2,700,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 6 חד' )2+4(, חזית 
בקיבוץ גלויות, ק"ג ואחרונה, 
3 כ"א, מעלית וחניה בטאבו, 

2,400,000 ש"ח, גמיש, 
050-4129695)12-13(_____________________________________________

 בבעש"ט - דופלקס 6 
חד', כ- 160 מ"ר, משופצת 
ניתנת לחלוקה, 2,430,000. 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

ניתנת לחלוקה, 1,420,000 
ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 מציאה, דופלקס 4.5 
חדרים, 90 מטר, זקוקה 

לשיפוץ, קומה 3, 1,390,000 
גמיש. פנחס נכסים, 

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 דופלקס בפרדס כץ, 120 
מטר, קומה 3, מרפסת גדולה, 
דירה יפה ושמורה, 1,620,000 

ש"ח. פנחס נכסים, 
055-6789653)12-12(_____________________________________________

 בהשניים, דופלקס, ק"ג, 
4.5 חד', 105 מ"ר בנוי + 20 
מ"ר מרפסת, אופ' לחלוקה, 

1,850,000 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ל(052-7649679

 בבלעדיות!! במלאכי, 
160 מ"ר, ניתן לחלוקה, ק"ג, 
חזית. #בקובלסקי, 140 מ"ר, 
מחולק, אופציה לעוד יחידה. 

_____________________________________________)12-12(תיווך, 050-4144602

 בלעדי! באזור המרכז 
דופלקס 7 חד', מחולק 3.5 

חד', 80 מ"ר + 2 יחידות על 
הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור זכרון מאיר, 
דופלקס, 4 חד' )3+1( + 
אופציה נוספת בגג, ק"ג, 

חזית )פיר למעלית, שכנים 
מעוניינים(, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס, 6 חד', 3+3, למטה 

- 80 מ"ר, למעלה - 100 
מ"ר, ק"ג + מעלית + חניה, 
משופצת, 2,790,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, דופלקס 6 
חד', 180 מ"ר, ק"ג + מעלית 

+ חניה, משופצת, חזית, 
2,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-19ל(מלכה, 055-8820912

 בפרדס כץ, 5 חד', 130 
מ"ר!! קומה א' + מעלית 

וחניה, 1,870,000 + גמישות 
לרציניים. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)12-12(רימקס, 054-2171235

 בזוננפלד, 5ח' גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 

גדול, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

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

2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת ב- 9,000 

לשנתיים, בטאבו, חניה + 
גג + סוכה, מחיר גמיש! 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"א, 
5 חד', 123 מ"ר, יח"ה 

מפוארת מאוד, רק לסגור 
ויש עוד חדר, 3 שרותים, 
מעטפת גדולה אופציות, 
2,200,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 בלעדי במימון-במברגר, 
6 חדרים, מושקעת 

ברמה גבוהה, כ- 150 
מ"ר, ק"ק + יחידה 

נפרדת + חצר 100 מ"ר, 
מתאימה לנכה, כניסה 

פרטית, מיידי, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 באזור רמת-אהרון 
בבניה, 5ח', ק"ה + מעלית, 

2,350,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 דירת נכה: בקרית 
הרצוג דירת נכה חדשה 

מהקבלן, 5 חדרים, כ- 
115 מ"ר + גינה 40 מ"ר 

+ חניה, ב- 1,850,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בפרויקט אדירים מול 
פארק הזית! 5 חד', 

כחדשה, רק 1,850,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה ב', מפוארת, 
2,150,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)12-12(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בפרויקט אדירים מול 
פארק הזית, דירת 5 חדרים, 

קומה 5, נוף מדהים, 
1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12(פנחס נכסים, 055-6789653

 בבלעדיות + 
מפתתחות בפדרמן, 5 
חד', מעלית, חדשה, 

כניסה מיידית, הדירה 
בגובה, הבנין מול 

הפארק, דיירים מעולים. 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בשפת 
אמת!!! בנין חדש!!! 

קומת קרקע על עמודים, 
4 חדרים, 3 כיווני אוויר 
+ חניה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות, 4.5 חד', 
מושקעת, 3 כ"א פתוחים, 

ק"ב, ברח'-הושע, 2,300,000 
ש"ח. "תיווך-נדל"ן-שרה" 

052-7670757)12-12(_____________________________________________

 4 חדרים בפרדס כץ, חזית 
לשלמה בן יוסף השקט, קומה 

ד', אפשרות לבניה על הגג, 
1,550,000 ש"ח. נטלי סולו 

_____________________________________________)12-12(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4, גדולה + סוכה סגורה + 

יח"ד בק"ק, 2,850,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור ס.אזר, 4ח', 
משופצת כחדשה, ק"ג, 3 כ"א, 

1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 השניים, כ- 4 חד', כ- 72 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, שמורה 

+ א. להרחבה, 1,350,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 4 
חד', מרווחת, ק"ג, משופצת, 

חדשה, 1,880,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 בנורוק בלעדי, חזית, 
4.5 חד', ק"א, ענקית, 
118 מ"ר, סוכה גדולה 

מאוד, 3 כ"א, ניתנת 
לחלוקה, עסקה מעולה, 

1,830,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 באזור בן-פתחיה, 4 גדולה, 
חדשה + נוף, ק"ה + מעלית, 

1,950,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 למבינים! באזור לנדא 
במיקום שקט בבניה בבנין 

בוטיק! 4 יפהפיה + מרפסות 
+ י.הורים, לבד בקומה, 3 כ"א. 

_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

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

מאוד, 1,560,000 מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בבנין חדש, 4 חדרים, 

100 מ"ר + מ.שמש + 
סוכה, ק"א + מעלית 
+ חניה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! מציאת 
השנה!! 4 חד' + מעלית 
+ חניה + סוכה + יחידת 
הורים!! שקטה!! אלוני 

_____________________________________________)12-12(נכסים, 052-7610603

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד', משופצת, 

סוכה, אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)12-12(נדלן-בועז' 054-8474843

 באזור הרב-קוק, 110 
מ"ר, 4 ענקית! שמורה 

מאוד! ק"ג, חזית, סלון ענק, 
רק 1,980,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 בראשונים בבנין חדש, 
4 חדרים + מרפסת 

שמש + סוכה וחניה 
בטאבו מושכרת ב- 4,700 

ש"ח, רק ב- 1,850,000 
ש"ח, גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בנורוק! בבניינים 
המעולים! 4 חד', 
מסודרת ומרווחת, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

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

1,800,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת 
4 חדרים, כ- 100 מטר, 

משופצת, קומה ב', 
1,590,000 ש"ח, גמיש. 

פנחס נכסים, 
055-6789653)12-12(_____________________________________________



ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  221-23/3/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)49-20/18(_____________________________________________

פתח תקווה

עפולה

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

ירושלים

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

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

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

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

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

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

4-4.5 חדרים  בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 הבית ברוממה! נותרו 
2 דירות אחרונות בקומה 
חמישית: דירת פנטהאוז 
מהממת ודירת 4 חדרים, 

053-3129960)09-12(_____________________________________________

וילות ובתים

וילות ובתים

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(_____________________________________________

 4 חד' בבלוי, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחנקין, 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(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי עקיבא/חתם 
סופר, 3 ח', יפיפיה, חדשה, 

80 מ"ק, ק"ד + מעלית, סלון 
מרובע, 1,685,000 ש"ח, 

03-6194137 ,050-4156621)09-12(_____________________________________________

 3 חד', ק"ג, בקהילה, חיפה
משופצת ברמה גבוהה, 
מזגנים, 054-8438790,

052-7681944)10-12(_____________________________________________

עמנואל

+5 חדרים

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

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

_____________________________________________)10-13ל(054-3333802

פנטהאוזים ודירות גן

גבעת שמואל

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

כולל חניה, 1,840,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

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

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,690,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד', 79 מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)06-12ל(052-4200019

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

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)10-13(רחוב, 052-2585808

 מיוחדת!!! 4 חד' 
ברח' יגאל השקטה, ק"א,   

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 

מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,600,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בבית וגן 2 חד', ק"א, 
חדשה! מרוהטת קומפלט 

)מוצרי חשמל(, 3,500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ל(050-4111353

 4 חד', 135 מ"ר + 
אופציה ליח"ד עד 60 מ"ר, 

600,000 ש"ח גמיש - לרציניים 
_____________________________________________)11-14ל(בלבד! 050-7877767

 חייבת להימכר! דירת 
4 חד', משופצת + מרפסת, 
באונטרמן, 1,498,000 ש"ח, 

_____________________________________________)11-13ל(052-5316312

קריית אתא

רכסים

רמת הגולן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בגבעה ג', 4 חד', חדשה, 
מרפסת סוכה + דירה עם 
כניסה נפרדת, 1,360,000 

_____________________________________________)11-14ל(ש"ח, 050-8714607

 בית חלום למשקיעים!! 
באזור הכי מבוקש במחיר 

מציאה, תשואה גבוהה, חבל 
לפספס!! 052-9430421, 

052-5567617)11-14(_____________________________________________

 נקיה לפסח, באברמסקי, 
מרוהטת, ממוזגת, דוד"ש, 

מעלית, 054-8467258
 052-7113816)11-14(_____________________________________________

 דירת 5 ח', ק"א בעמרם 
גאון 10 לא למתווכים, 143 

מ"ר, נגישה לנכים, 3,750,000 
_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-6600198

+5 חדרים

 מיוחדת!!! 4 חד' 
ברח' יגאל השקטה, ק"א, 

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 

מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 "המציאה" א.דנגור, 3 
חד', כ- 66 מ"ר, שמורה + 
מ.סוכה, אופציה 45 מ"ר, 
1,250,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 1,440,000 
ש"ח. * ברמב"ם, 3 חד', 51 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,360,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

שמורה + אופציה גדולה, 
1,680,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בפלמח, 3 
חד', משופצת, אופציה 
בגג, 1,350,000, כניסה 

מיידית. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)12-12(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת, 
חדשה + נוף, ק"ה + מעלית, 

1,690,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 בנויפלד! 3 חד' + 
מעטפת של 80 מ"ר, 

1,790,000 ש"ח, 
מפתחות ותוכניות חלוקה 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)12-12(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח', כניסה 
ממנחם בגין קומה ב', חזית, 

רחוקה מאוד לז'בוטינסקי, 
71 מטר בארנונה, 1,350,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בפ"כ קרוב 
ל- 60 מטר, חדרים מסודרים, 
משופצת מהיסוד, קומה ב', 
בנין חרדי, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בז'בוטינסקי, 
קומה א', עורפית לב"ב, 

משופצת מהיסוד, 78 מטר, 
1,470,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 באזור סירקין, 3ח', ק"א, 
חזית, 1,450,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 א.רח'-הצבי, 3 חד', כ- 
67 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, א.בצד-

ובגג לכ- 210 מ"ר, 1,440,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3חד', ק"א, כ- 57 מ"ר, 
משופצת + א.להרחבה, 
1,330,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה! בעקיבא-עורפית, 
3.5, ענקית, כ- 75 מ"ר + 
מרפסת 12 מ"ר, שמורה, 
1,530,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 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, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

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

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 ביאליק, 3 חד', 72 מ"ר, 
קו' ב' ואחרונה, גג רעפים, 

1,450,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 באבוחצירא, 3 חד', 
גדולה, מרווחת, ק"ג, 

מושכרת ב- 3,300 ש"ח, 
מחיר לחטוף, 1,330,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות עורפית 
בז'בוטינסקי, 65 מ"ר, 
3 חד' ומרפסת, ק"א, 

מדהימה, אפשרות 
לחלוקה, מחיר מציאה, 

ב- 1,280,000 גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"ג, מעלית, מושכרת 

3,800 רק ב- 1,440,000 
ש"ח, לחטוף! 'אפיקי 

_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 דוב הוז, 3 חד', גדולה 
מאוד, ק"א, חזית, 

1,380,000 מעולה! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)12-12(_____________________________________________

 באבוחצירא לסגירה, 
3 חד' + מרפסת, חזית, 

משופצת קומפלט, 
ק"ג, חזית, אופציות 45 
מ"ר לחזית ולצד, רק ב- 

1,320,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)12-12(נדלן בועז' 058-3200078

 בבלעדיות מיידי! 
בקובלסקי, 3 חד', ק"א, 

חזית, מעלית, סוכה, 
אופציות יפות, בנין 

מעולה, אין בשוק מחיר 
שמתחרה לדירה שכזו, 

1,430,000 ש"ח, רק 
ב'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
צמוד לאזור א"א, ק"ד, 

אחרונה, גג בטון, 3 חד', 
גדולה + מרפסת + 

אופציה לבניה על הגג 
במחיר שלא רואים בשוק, 
1,200,000 ש"ח, לחטוף, 

רק ב'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51, דירת 3 חדרים 
גדולה ומרווחת, קומה 
2, חזית, 75 מ"ר + 2 
מרפסות. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)12-12(מקס, 072-3263850

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', מעלית וחניה, 
היתרים לכ- 20 מ"ר, 

1,470,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)12-12(נדלן-בועז' 054-8474843

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

מ"ר. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חד', 
קד', כ- 65 מ"ר, מפוארת, 
1,090,000 #בגניחובסקי, 

3 חד', כ- 65 מ"ר, אופציה 
בצד שכנים בנו, 1,290,000 

#בגניחובסקי, 3 חד', קד', 
אופציה בצד ובגג, שכנים בנו, 

1,590,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו בתהליך 
בניה, 3 חד', כ- 70 מ"ר, 

1,330,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בטרומפלדור, 
3 חד', משופצת מהיסוד, 

שירותים כפולים, קומה 
נוחה, רק 1,235,000 ש"ח. 

נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות ברב שך/חנקין, 
3 חדרים, 65 מטר, קומה 3, 
חזית, אופציה גג בטון )רוב 

חתימות שכנים(, 1,530,000 
גמיש. פנחס נכסים, 

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חדרים + סוכה 
על רלסים, מקורה, קומה א' 

+ אופציה, גדולה, 1,270,000 
ש"ח. פנחס נכסים, 

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 ברח' מוהליבר, 2.5 
חד' עם אופציה כ- 40 מ"ר 

להרחבה, קומה 2, חזית, 
כניסה מיידית! 1,470,000 

ש"ח, אסור לפספס! נטלי סולו 
_____________________________________________)12-12(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 באזור קוטלר, 2 גדולה + 
חדר בעלית הגג + אופציה, 

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

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 

משופצת, א.להרחבה, 
1,250,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 
מרווחת, 65 מ"ר, ק"ג, 

משופצת כחדשה, חזית, 
1,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

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

קו' א', חזית, טאבו מסודר, 
1,150,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

רעפים, 1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי ברוט, 2 חד', קו' 
קרקע, אפשרות הרחבה, 

1,200,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 במלאכי!! 2 חד' 
+ מרפסות, ק"ב, מיידי, 
1,380,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות! בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות 
גדולות, 1,250,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)12-12(_____________________________________________

 בבני ברק אבו חצירא, 
2.5 מקורית וגדולה, אפשרות 
להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4 ללא מעלית, 1,290,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח, 052-2647458

 רעידת אדמה! מול 
השומר! דירה מחולקת 

ומשופצת! מושכרות 
ב- 4,000 ש"ח! רק 

1,165,000 ש"ח הקודם 
זוכה! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

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

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 באזור הנגב, 2.5 חד', 
משופצת, הכול חדש, קומה 
נוחה, רק 1,120,000 ש"ח. 

נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)12-12(_____________________________________________

 ברמת הדר/בבית וקאנטרי 
דירות 4/5 חד' בגבעת שמואל, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, מושכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 ברח' המכבים, דירת 4.5 
חד', 110 מ"ר, קב', מושכרת 

560,000 גמיש. 
"המרכז הישראלי לנדל"ן" 

050-244-2446)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בהזדמנות *בנין מתאים 
למוסד/מגורים/מסחר *מגרש 

+ מבנה, אמינות, תיווך עץ 
הדעת, 02-5441161, 

_____________________________________________)12-15ל(02-6769127

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

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,190,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו-משפחתים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,800,000 

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

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

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט, 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

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

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)12-12(_____________________________________________

מגדל העמק
 3 חד', מרכז העיר, 

מושכרת ב- 1,800 ש"ח, רק 
_____________________________________________)12-12(485,000 ש"ח, 053-3154818

 מבחר גדול של דירות 
למכירה ולהשכרה בכל העיר 
נתיבות להשקעה ולמגורים, 

לפרטים נוספים. 
 ,08-99331163
 ,052-5253470
_____________________________________________)12-12(תיווך ארץ הצבי

 בוילות, 5 חד', 100 מ"ר 
בנוי + מ.סוכה + גג 85 מ"ר, 

משופצת, 735,000 גמיש, 
_____________________________________________)12-15ל(052-7633426

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 במרכז העיר, דירות 
מחולקות ל- 2/3 יחידות, 

תשואה גבוהה, ליווי מלא + 
_____________________________________________)12-12(ניהול, 053-3154818

4-4.5 חדרים
 הזדמנות שלא תחזור! 

דירות חדשות מקבלן, 
250,000 ש"ח, מתחת למחיר 
השוק, השלד כבר בנוי, 4 חד', 

רק 715,000 ש"ח, 
053-3154818)12-12(_____________________________________________

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)12-12(חניות, 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז מיוחד ומושקע, בנווה 
עוז הירוקה, 6ח', 168 מ"ר + 

מרפסת 50 מ"ר, 
0522-656825)12-12(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 4ח' + 
גג )2 כניסות( במיקום מצוין, 
בשיפר, ממ"ד, מ"ש, מעלית 

_____________________________________________)12-12(וחניות, משופץ, 0522-656825

 בבן יהודה, 6 חדרים )דירה 
בקומה(, 165 מטר + 70 מטר 
גג, ק.3 + מעלית, 2,350,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח, 050-3528252

 מפרטי, 4 חדרים, 100 
מטר, מרכז העיר, משופצת, 

סוכה, 1,470,000 ש"ח, 
052-5554180)12-12(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומטבח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת, 

0522-656825)12-12(_____________________________________________

 שכונת הדר גנים, דירת 
4 חדרים, משופצת מהיסוד 
+ תוספות, סורגים, רשתות 

ומזגנים בכל הבית, חניה 
פרטית בטאבו, מחיר מעולה, 

רק 1,650,000 ש"ח, לפרטים: 
 ,08-99331163
 ,052-5253470
_____________________________________________)12-12(תיווך ארץ הצבי

3-3.5 חדרים

 ברוטשילד )קופ"ח 
רוטשילד(, 3 חד', גדולה 

מאוד, קומה ג' )לא אחרונה(, 
מיידית, רק 1,230,000 ש"ח, 

050-4811122)12-12(_____________________________________________

 מיידי! בעמישב פ"ת, 
3 חד', 70 מ"ר + 30 מ"ר, 
מרפסת סגורה, ק"ד ללא, 

1,250,000 ש"ח, 
055-6781335)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות! במנדלסון 
השקט והמבוקש!! 3 חדרים 

גדולה! משופצת חלקית! 
בהליכי תמ"א, קומה ראשונה, 

מיידית, רק 1,380,000, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד סמוך להרצל, 
ק"א, 3 חד', 100 מ"ר, 

1,290,000. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)12-12(_____________________________________________

 בברנדה/בלפור, 2.5 חד', 
ק"ק, 3 כ"א, מסודרת מאוד, 

_____________________________________________)12-12(רק 1,140,000, 050-4811122

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

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)12-12(נוסף וגינה, 0522-656825

קריית מלאכי

 חברתנו מתמחה בדירות 
להשקעה, מגורים, השבחת 

נכסים, ניהול נכסים, מגרשים, 
תמ"א 38, מסחרי, פרוייקטים 
ואחזקת בתים! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)12-12(_____________________________________________

 למכירה/השכרה 
בכצנלסון, דירת 4 חד', 96 

מ"ר, רק 790,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 באזור החרדי, דירת 3 חד', 
החל מ- 690,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 פינת המציאות - דירת 

2.5 חד' קומה שניה, 465,000 
ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
החל מ- 620,000 ש"ח, 

תשואה יפה. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 במתתיהו לתקופות 
קצרות/ארוכות, 6 חד', ק"ב + 

_____________________________________________)12-13(גג, חזית, 050-4123938

 בהזדמנות, פנטהאוז 
4 חד'!! בשבטי-ישראל, 

ח.מקבלן, כ- 135 מ"ר + 
2 מרפסות ענק, 4 כ"א + 
מעלית-שבת, 6,200 ש"ח, 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)12-12(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

+5 חדרים

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(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

 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(_____________________________________________

 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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

 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(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
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

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

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

4-4.5 חדרים

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

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

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)12-11/19ל(קומפלט, 054-4157897

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

 "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

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

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

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

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

_____________________________________________)37-36/18(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(_____________________________________________

 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

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

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

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

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-18ל(050-2400460

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-30(_____________________________________________

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

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

מחסנים

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

עסקים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

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

03-5797756)47-47(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

פתח תקווה

 2 חד', קהילות יעקב ליד 
ויז'ניץ, מרוהטת, ממוזגת, קא', 

_____________________________________________)09-12(מעלית, 054-8406608

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

3,000 ש"ח, מרפסת/פרגולה, 
054-4797080)09-12(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, מרוהטת 
וממוזגת בק.הרצוג 

)אברבנאל(, ק"ג + מעלית, לא 
_____________________________________________)09-12ל(בשבת, 052-2578770

 בכפר אברהם, דירה 
גדולה, 3.5 חד', 3 כ"א, 3,500 

ש"ח, לל"ת, 054-8119885, 
054-8495980)09-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

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

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים משקיעים, 
צפויות הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 למכירה קו חלוקה ירק 
מהדרין, הידרופוני ללא 
ריסוס, לקוחות קבועים 

עם פוטנציאל גדילה רב,  
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-12(הון עצמי, 052-7122466

נדל”ן 
מסחרי

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

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

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 באהרונוביץ, 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרוהטת קומפלט, 2,900 
ש"ח, להתקשר מ- 16:30, 

_____________________________________________)10-13ל(052-7169096

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, מרוהטת קומפלט, 

מסודרת, ממזוגת, מסורגת 
_____________________________________________)10-13ל(ודו"ש, 050-4113059

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)10-13ל(054-8425580
 עסק בענף המתנות 

בליזר + לקוחות, פרנסה 
_____________________________________________)10-13ל(בשפע, 050-5771738

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה, כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה בב"ב, משרד 
חמוד, מקום מרכזי, מזגן, 

שולחן, פעילות שקטה, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 צימר זוגי ומשפחתי + 
ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 

גדולה + ובריכה, 
052-2611920 ,054-5461450)10-9/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-31(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-37/18(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, חדשה, 
קומה ראשונה בקרית הרצוג 
בבני-ברק, לפרטים: ישראל, 

053-3961414)11-14(_____________________________________________

 2 ח' ריהוט מלא, קד' + 
מעלית בוויז'ניץ, מיידי, 

050-4160805)11-12(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-12(2,800 ש"ח, 054-5981262

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה, ממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ל(054-5634160

גבעת שמואל

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12ח(לל"ת, 052-7396092

 דרוש גג/מחסן לבניה 
במודיעין עילית משלם במזומן, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4356159

 קיוסק מצליח למסירה 
ברח' ירושלים בב"ב,

_____________________________________________)11-14ל(052-8819988

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים, דירה רשומה בטאבו, 

פוטנציאל השבחה וודאי 
לשילוש ההשקעה. מעל 

5% תשואה בטוחה מהיום 
הראשון!!! נמכר פחות 

מהערכת שמאי!!! נדרש הון 
עצמי של 1,500,000 ש"ח, 

לפרטים נוספים: 
055-9235896)11-15(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
 "ארוח לרוויה" - 4 _____________________________________________)11-10/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

צימרים מאובזרים + ברכה 
מחוממת, ח.אוכל מרווח 

ומאובזר קומפלט,  
050-7230470 ,050-2230470)11-10/19(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

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

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה מאוד וממוזגת, 

מרחק הליכה מהכותל, 
_____________________________________________)11-12ל(052-7681369

לפרסום
03-6162228

אלעד

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 להשכרה ברחוב דסלר, 
180 מטר, קומה 2, 7 חדרים, 

6,500 ש"ח, טלפון ליצירת 
_____________________________________________)10-13(קשר: 052-4788488

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

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)10-13ל(050-4132925

 בדנגור, 4 חד', מיידי + 
ריהוט חלקי, בהזדמנות, 

_____________________________________________)11-14ל(052-3777333

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

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

3-3.5 חדרים

 ברב שך-הירדן 3 חד' 
חדשה לחלוטין 60 מ' 2 
שרותים ואמבטיה ק"ק 

ממוזגת 3,350 ש"ח
03-5787042)11-14(_____________________________________________

 באזור רמבם, דופלקס 5 
חד' + גג גדול, מצב מצוין, 

ק"ג + מעלית, 5,400 ש"ח, 
_____________________________________________)12-12(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בהרצל, 5 חד' כ- 
120 מ"ר, גג מרוצף של 50, 
קומה ג', חניה, 4,200 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בדסלר, 7 חדרים, 
ק"ג ואחרונה, 180 מ"ר, 
מתאים למגורים/ישיבה/

עמותה, 6,200 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' באזור 
יוקרתי, 5 חד', מפוארת 

ביותר, כ- 150 מ"ר בבנין 
חדש, מיידי לממושך, ב- 

8,000 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בר' עקיבא מרכזי ושקט, 
4 חד' כחדשה, שירותים 

כפולים, מ.סוכה, דו"ש וחשמלי 
+ מ.מרכזי, 5,200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-15ל(050-2448311

 ברחוב טבריה 27, 100 
מ"ר, משופצת עם מרפסת 

סוכה )פתוחה כל השנה(, חדר 
שינה גדול עם יחידת הורים, 

_____________________________________________)12-15(לפרטים: 054-7493007

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

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

 בחברון, 4 חד', כ- 100 
מ"ר + מעלית "מרוהטת" 

ומשופצת 5,600 ש"ח, מיידי!! 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בחזון איש - גני טל, 
דירת 4 חדרים, חדשה, 

גדולה ומפוארת, 100 
מ"ר + 2 מרפסות סוכה, 
קומה 6 + חניה. תיווך, 

055-9941042)12-12(_____________________________________________

 בטבריה, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית 
+ סוכה גדולה, 4,600 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בלעדי ברמז חדשה, 
4 חדרים, 100 מ"ר 
+ מ' שמש, ק"א, 

חזית, מיידית, 6,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בבנין חדש בפ"כ! 4 
חד', חזית, סוכה ומעלית, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 ח.מקבלן! 3 חד' בשבטי 
ישראל, כ- 70 מ"ר + מעלית-

שבת + מ.סוכה/שמש, 4,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח, 052-5222690

 בהרצוג-ישעיהו, 
3.5 ענקית, 110 מ"ר, 
מטופחת, חזית, ק"א, 
4,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)12-12(_____________________________________________

 בהר-השלום, 3 חד', 
60 מ"ר, מפוארת, 

חדשה, נוף מדהים, 
אופציה-לריהוט, כ.מיידת, 

3,800 ש"ח, 
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 באזור המכבים, 3 חד', 
ק"א, מיידי, מרוהטת, 

054-7477054 ,050-5765449)12-12(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות, דירות 3 
חד', מרוהטות לאזורים טובים, 

במחירים זולים, מיידי, 
054-7477054 ,050-5765449)12-12(_____________________________________________

 בהר השלום, 3 
חדרים, חדשה ומפוארת 
+ מ.שמש סוכה, ק"א, 

חזית, נוף מדהים, כ' 
מיידית, 4,300 ש"ח, 

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 3ח', חדשה! 
בבנין חדש, ק"ג, 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12("אפיק נכסים" 03-5791514

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 במלצר 21, 2 חד' סגורים, 
קו' 4 + מעלית, מפוארת 

ומאובזרת + ג'קוזי לזוג בלבד! 
_____________________________________________)12-15ל(052-7613554, 052-7619554

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)12-15ל(050-4122080

 בהושע יחידה לזוג, 
מרוהטת לפסח/לכל השנה ב- 
2,000 ש"ח. תיווך נדלן שרה, 

052-7670757)12-12(_____________________________________________

 בנתניהו, 5 חד', קו' 10, 
משופצת מהיסוד, מיידית. רי/

מקס - משה דסקל, 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בנתניהו, 4 חד', קו' 1, 
יחידת הורים, מיידית. רי/מקס 

_____________________________________________)12-12(משה דסקל, 050-5926021

חריש
 פנטהאוז חדש!! 5 

חד', ק"5, מעלית שבת, 
מרווחת, 3 כ"א, נוף 

פתוח + יחידת הורים, 
מרפסת סוכה גדולה, 

שתי חנויות ומחסן, 
 - 052-6653659

_____________________________________________)12-15(לא בשבת!!

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)12-13ח(לל"ת, 052-7396092

 בקרית אתא למכירה/
השכרה גן ילדים פעיל ללא 
דמי מוניטין! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 למכירה חנות נוחות + 
אוכל ב ת.דלק סמוך לנמל 

אשדוד פונטנציאל אדיר
058-3210054)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, מבחר דירות 
להשקעה במחירים שפויים, 

התקשרו עוד היום ליעוץ חינם. 
משה אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 חברת אבני יסוד מקבוצת 
אבני דרך מנהלת ביד רמה 

את הנכסים של בעלי הדירות. 
משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 3 
חד', ק"ג, מושכרת ב- 2,200 
ש"ח, 620,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)12-12(בית בית" 052-4462863

 בבאר שבע, קוטג' חדש, 
180 מ"ר, מוכן לחלוקה, ניתן 

לקבל 8%-7% כל הקודם 
זוכה, מול האוניברסיטה. 

"תיווך בית בית" 
052-4462863)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, מגרשים 
שניתן לבנות עד 10 יחידות 

דיור. "תיווך בית בית" 
052-4462863)12-12(_____________________________________________

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח 25%? יש לך 
300,000 ש"ח? אם כן 
תתקשר ל: תיווך ארץ 
הצבי, 08-99331163, 

 052-5253470)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 

שכונה ה' המבוקשת במחיר 
מציאה. משה אלוש, 

08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2, שכונה יא 
משוכרת ב- 4,300 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור, 
שכונה ד' במחיר מציאה. 

משה אלוש, 054-3255667, 
08-6901033)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2, קומה 1, 

מושכרת ב- 3,100 ש"ח, רק 
580 אלף ש"ח, מחיר שלא 

יחזור. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה ברחוב 
מצדה, כ- 90 מטר, מעולה 
לחלוקה, לא קומה אחרונה 
במחיר מציאה. משה אלוש, 
08-6901033 ,054-3255667)12-12(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה בשכונה 
ה' ברחוב טבנקין, משופצת 
ומעולה לחלוקה, 90 מטר, 

קומה א, מחיר מציאה. משה 
אלוש, 054-3255667, 

08-6901033)12-12(_____________________________________________

 חנות בעלת פונטציאל 
רווחיות גבוהה בלב ב"ב, 
_____________________________________________)12-15ל(לפרטים: 052-3608065

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

 ,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)12-12(אורי תיווך אדוארד

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

משופצת, מחולקת ל- 2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס 
_____________________________________________)12-12(רימקס, 072-3263850

 בקרית אתא המציאון - 
חנויות החל מ- 300,000 ש"ח, 
מרכז העיר! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 בקרית אתא בהזדמנות, 
מגרש לבניה רווייה מחיר לא 
לפרסום! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)12-12(_____________________________________________

חדר- 2 חדרים מפוארים
ריהוט מלא, 

6 עמדות עבודה

משרדים להשכרה
מול קניון איילון

050-7602600
מציאה!

 בגבעת שמואל, 65 מ"ר 
להשכרה למשרד/קליניקה/

מחסן, קו' 1- מואר, 
_____________________________________________)12-13ל(050-6723205

 בבני ברק השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה 
עם לובי מפואר כולל 

ריהוט ומיזוג בקומות 19 
ו- 20 עם נוף לים, שווי 

שכירות  כ- 3,500 ש"ח, 
המחיר פצצה פרטים: 

 ,08-99331163
 ,052-5253470
_____________________________________________)12-12(תיווך ארץ הצבי

 "דרך-עיר-נכסים" בפ"ת, 
מחסנים/תעשיה להשכרה, 
120 מ"ר עם חניות, גישה 
להעמסה במיקום מצוין, 

0522-656825)12-12(_____________________________________________

 בעמקא, צימרים 
למשפחות, שפע אטרקציות, 
חליבה, רכיבה, אוויר כפרית 

ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-13/19(_____________________________________________

 להשכרה, 4 חד', נוף 
לכינרת, מול הרב קוק, ע"ב 

_____________________________________________)12-12(יומי, 052-7687606

 דירה כשרה ונקיה לפסח, 
10 מיטות, מרפסת גדולה, 

צופה לכינרת ולגולן, 
050-4124556)12-23(_____________________________________________

 למכירה יחידת דיור 
לשבועיים בשנה )יולי-אוגוסט( 

במלון "לב ירושלים" 
_____________________________________________)12-19ל(054-9720121, 03-6760956



ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  421-23/3/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

נקיון ופוליש

מוניות

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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - שידוכים 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

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)39-36/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-13ל(08-9458704

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

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

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

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

ברי מים
 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

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון,
ציפוי והלבשה,
 ,09-9584862
,02-5333862
03-5445901)06-31(_____________________________________________

 אבחוני אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים עם 

המלצות ויעוץ: לגבי עבודה, 
חינוך, זוגיות והתפתחות 

אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
יהודית גרוס: M.F.C, טל': 

055-6786818)09-16(_____________________________________________

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-34(_____________________________________________

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

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

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

050-5894918)09-24(_____________________________________________

צילום

מכוניות

קניית רכבים

 "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)10-13/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

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

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

ספסופה

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

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

מצפה יריחו

 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(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

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

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

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

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

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-06/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

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

טויוטה

הונדה

מיצובישי

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-33ל(מושיק, 055-6662393

 טויוטה הולינדר שנת 
2012, יד שניה, ריפוד עור, נפח 
מנוע 3.5, יבוא אישי, 133,000 

ש"ח, שמורה מאוד!! מצב 
_____________________________________________)08-12(מצוין, 054-5500299

 בהזדמנות, מציאה, 
מיציבושי ספייס ווגאן, 7 

מקומות, 2001, מטופלת 
בזמן טסט ל- 10 חודשים, 

מצבר חדש, מזגן מצוין, 
8,000 ש"ח, גמיש, 

054-8527470)08-11(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-08/19(15 נפשות 050-4666403

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

052-7153475)09-15(_____________________________________________

 2015LUX הונדה אקורד 
שמורה מאוד, מצב מצוין, יד 2, 

_____________________________________________)09-12ל(054-9372112 - טסט לשנה

מכירת רכבים  וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-4ל(054-5726412

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 

+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 2 
לילות - 1,100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-21(אבי, 054-4623705

שלומית

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

073-7320899050-9275777

חדרי מדרגות, בתי כנסת, בתי ספר
ישיבות, גני ילדים, אולמות, משרדים

עובדים מצוינים
 המחיר כולל חומרים

התחדשנו לפסח

חברת ניקיון העיר

כל סוגי הפוליש מחירים מוזלים

צבע
 צבעי וותיק ומקצועי + 
המלצות,צבוע דירות וחדרי 

מדרגות, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)10-13ל(050-5829142, 03-6736961

הבית בצפת

04-6972555
למהדרין - לא שרויה וללא קטניות

 7800    לזוג

8 לילות 
פנסיון מלא

פעילות לכל המשפחה
ש“ח

פסח תשע“ח

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

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-36(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-11/19(למירון, 050-2606535

 מבחר דירות וצימרים 
למשפחות וקבוצות בצפת 
וסביבותיה, מחירים נוחים, 

050-4105896)11-29(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות ולפסח, 
054-5259470)11-15(_____________________________________________

 יחידת נופש מהממת, 
2 חד' + מרפסת גדולה 

ומשקיפה לים, 052-5674310, 
_____________________________________________)11-14ל(053-4283107

פז’ו

יונדאי

אירועים
 מתחתנים ב"ה, מזל 
טוב! עכשיו צריכים לדאוג 
לזמר, תזמורת וכו', פשוט 

תחייג 055-6779705 עובדים 
_____________________________________________)11-14(עם הרבה זמרים. פנחס לוי

 הובלות גדולות וקטנות, 
דירות ומשרדים במחירים 
טובים, הנחה לבני תורה, 

_____________________________________________)11-12ל(053-7703552

אבידות

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

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

 נמצא מד סוכר חדש! 
לפני כחודשים באזור ק.הרצוג/

_____________________________________________)09-10ח(פרדס כץ, 052-5111141

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-36/18(חורף חם!! 054-6242965

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

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

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

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

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

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

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

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)07-06/19(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 ש"ח - 2 
_____________________________________________)09-34(לילות, 050-2565636

מגדל
 וילה במגדל, מפנקת 
לפסח, 150 ש"ח למיטה 

מתאים ל- 7 אנשים, מינימום 
_____________________________________________)10-13ל(3 לילות, 058-3242225

 "הצימר במושבה" - 3 
יחידות מאובזרות כהלכה, 

בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 
_____________________________________________)10-21(הנחה לחתנים, 050-4121042

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

מירון
 ממ' שטרק - בעליה לציון 

דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6939480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-10/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

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

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

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 I20 למכירה!! יונדאי 
מודל 2013, פרטית, אוטומטי, 

70,000 ק"מ, מצב חדש, 
בהזדמנות, 48,000 ש"ח, 

054-3309235)12-12(_____________________________________________

 פז'ו 308 2009 אוטומטי 
120,000 ק"מ + טסט במצב 

מצוין, 5 מקומות, 18,500 
_____________________________________________)12-12(ש"ח, גמיש, 055-9447381

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)12-15(רחבי הארץ, 053-4271269

לימוד שפות

אידיש 250 ש“ח
אנגלית למתקדמים 300 ש“ח
אנגלית למתחילים 350 ש“ח
לימוד שפות בביתך באמצעות ספרים ודיסקים

ועוד 30 
שפות

מהות-03-5032527

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-37(_____________________________________________

 נמצאו משקפיים 
בקרקעית הבריכה במסלול 

עין-תינה שבגולן, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7165780

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק, המוצא 
_____________________________________________)12-13ח(להתקשר ל: 054-8435331

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת  

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)12-13ח(1-599-500-003

 נמצאו 2 שקיות ובהם 
מכשירי חשמל בתחנה ברח' 

ר' עקיבא בב"ב, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4181323

 אבדה טבעת זהב רחבה 
עם דוגמא תחרה באזור בן 
_____________________________________________)12-13ל(גוריון בב"ב, 054-4381356
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ריהוט
 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

מרפאת יובל
נטורופת
עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

פתרון טוטאלי לפטריות

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-47/18(ועוד, 050-5770355

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

 טוסטר אובן תנור במצב 
מעולה מהדרין, לא היה 

בשימוש בחמץ, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מדפסת פקס למסירה 
- דרוש תיקון קל - 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מכשיר מסאז' לרגליים + 
אופציות ונורת חימום אולטרה 
כחדש של ד"ר גב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים כולל מזרון אורטופדי, 
500 ש"ח. ספריה + שולחן 
לתלמיד, צבע אפור, רוחב 
1.60 מ"ר כמו חדש, 500 

_____________________________________________)10-13(ש"ח, 052-8883737

 8 כסאות ושולחן 
לסלון, אפשרות לשולחן או 
כסאות בלבד. ספות 2+3 
מעור איטלקי בצבע שחור 
- כחדשים, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)10-13ל(052-4227714

 מציאה! אורגנית 
מקצועית Roland e60, מסך 
מגע, 6 אוקטובות, לא היתה 

_____________________________________________)11-14ל(בשימוש, 052-7151164

 זוג נברשות לסלון/פינת 
אוכל, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-8616829

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 כיריים גז מזכוכית, 5 
להבות, מצוינות, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 פלטת גריל חדשה 
בקוספא, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 תנור חימום מסתובב, 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7188017

 שמיכה חשמלית חדשה, 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-7188017

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת ללא 

צלעות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מכשיר אדים קר, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 מדפסת, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167391

 למסירה בחינם - מקרר 
בקו גדול כסוף, 2 דלתות - 

זקוק לתיקון )יתכן תיקון קל(, 
_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 052-7613645

 למסירה מכונת כביסה 
"באוקנט" 6 ק"ג, דרוש תיקון, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5892020

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

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7396092

 פקס נייר כימי בתוספת 5 
גלילי נייר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-2441442

 מחליק שיער, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(איכותי וחזק, 054-8452961

 שואב אבק במצב טוב 
מאוד, 200 ש"ח, 

 054-6418705 ,052-7163334
SMS)11-12ח(_____________________________________________

G.P.S  מצב חדש כולל 
מטען ומחזיק לרכב, 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-8779992

 ברה"ע למכירה מ.גילח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מברגת בוש 12V עם 
בטריה חדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(055-6788716

 תנור בילד אין - בליני 
במצב טוב, 300 ש"ח, 

 ,054-5451044
_____________________________________________)11-12ח(054-63681827

 קיטורן מורפי ריצ'רד במצב 
מצוין, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(052-7675008

 מחשב נייד 11 אינץ', 
מתאים בעיקר לכתיבה )ללא 

סוללה(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8478353

 מכשיר הדרן ווייאז חדש, 
מזל, ומעונין לקנות מכשיר 

משומש בכל מחיר של הדרחן 
_____________________________________________)11-12ח(או בהחלפה, 052-7107798

 תנור בנוי בוש גרמני 
כשר, 500 ש"ח, גמיש, במצב 

_____________________________________________)11-12ח(חדש!!! 054-3977457

 נגן זיפ כחדש עם תוכנת 
רוקבוקוס רק ב- 125 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4184086

 מצלמת קנון חזקה 
במיוחד על בטריות, רק ב- 
_____________________________________________)11-12ח(170 ש"ח, 050-4184086

 בבית שמש, כיריים 4 
להבות כמו חדש, כשר לפסח, 

250 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8459363

 מערכת שמע קולנועית 
 USB + ,סוני + רמקולים

MP3, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(053-3121020

 מצלמת ניקון מעולה 
+ תקלה בתריס, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-3121020

 מקרר אמקור 500 ליטר 
במצב טוב מאוד, זקוק 

לטיפול, בירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(053-3165377

 HP4500 מדפסת דיו 
כחדשה, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)11-12ח(054-6927766

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(חדשה, 054-8483032

 AEG מייבש כביסה 
מעולה 399 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3263264

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

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

_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 מכשיר תמי 4, צבע 
כסף כמו חדש, אפשר לחבר 

ולבדוק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-9345788

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף וגיהוץ אנכי, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8409064

 תנור דו תאי, 5 להבות, 
מיוחד לפלטת בלאק, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8452231

 גי.פי.אס חדש באחריות, 
400 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)11-12ח(053-3179093

 קומקום חשמלי פיליפס, 
_____________________________________________)11-12ח(80 ש"ח, 054-7561146

 )wahe( מכונת תספורת 
תקינה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 מקרר XL ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(500 ליטר, בז', 03-5791261

 מצלמת קנון דגם 145 + 
מטען, מצב מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4135936

 מצלמת פוג'יפילם + 
מטען + 2 סוללות, מצב 

מצוין, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135936

 מדפסת סמסונג 4824 
משולבת, 250 ש"ח, כל 

_____________________________________________)11-12ח(הקודם זוכה! 054-6927766

 מקרר מצב מצוין, 500 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים, 120 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי, 
מעוצב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 קמין חשמלי חדש, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7653548

 תנור לאפית מצות גז, 300 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4109392

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס מכונת צילום משולב, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(חזק וטוב, 052-5737813

 תנור אלקטרה שחור, מצב 
מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 מכונת תספורת מגרמניה 
באריזה, 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)11-12ח(חדשה באריזה, 054-8462699

 2 רחפנים, אחד עם 
מצלמה - משומש, והשני 

- חדש! כ"א 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7689823

 כיריים 3 להבות )כשר( 
לפסח דגם ישן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 052-7686858

 מצלמת קנון מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(320 ש"ח, 052-7686858

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 מסך מחשב מצוין, 70 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב,
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 רדיאטור מעולה, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד, 050-5737813

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

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 טוסטר אובן, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שעון יד חכם עם מצלמה, 
מיקרופון, בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(052-2437292

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסום בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 נמצאו אוזניות לפלאפון 
ביום חמישי כ"א אדר בקו 422 

_____________________________________________)11-12ח(לב"ב, 058-3243125

 אבדו אוזניות בלוטוס 
יקרות באוטובוס מב"ב 

לירושלים, המוצא מתבקש 
_____________________________________________)11-12ח(להתקשר: 052-5111141

 אבדה מזוודה היקרה 
לבעליה בערש"ק פרשת 

תרומה בתחנה של עזרא/
_____________________________________________)11-12ח(השומר בב"ב, 052-7160743

 נלקחה בטעות שקית עם 
נעלי ספורט בחנות מיכל 11 

בגאולה ירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7636996

 נמצא פלאפון ברחוב רבי 
עקיבא ב"ב, לפרטים: 

_____________________________________________)11-12ח(052-7694956

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)11-12ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 נאבדה שקית מלאה 
במכשירי כתיבה באזור 

גאולה/ת.מרכזית ירושלים, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4194225

 אבד כרטיס זיכרון החשוב 
לבעליו, בחנות פוטו ספיד ב"ב, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7120388

 נמצאה אוזניית בלוטוס 
באזור ישיבת "אור ישרים" 
בבית שמש ב - כ"א אדר, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7131907

 לפני מספר חודשים נמצא 
ארנק ובו סכום כ- 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בחזו"א, 03-5791033

 מכשיר הדרן ווייאז חדש, 
מזל, ומעונין לקנות מכשיר 

משומש בכל מחיר של הדרחן 
_____________________________________________)11-12ח(או בהחלפה, 052-7107798

 דרוש טרמפיסט לעגלת 
סטוקי במצב טוב ובמחיר 

_____________________________________________)11-12ח(סביר, 054-8467929

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7621791

 דרוש פלאפון כשר עד 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7167391

 דרוש דלת פלדלת כולל 
_____________________________________________)11-12ח(משקוף, 052-7149509

 דרוש ארון "כתר" במחיר 
_____________________________________________)11-12ח(סמלי, 054-5871817

 מעונין לקנות מצלמת 
אודיאו במצב טוב + מכשיר 
D.V.D במצב טוב, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(054-4714256

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)11-12ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)11-12ח(תורה, 052-7396092

 דרושה בדחיפות 
למשפחת אברך עגלת 

תאומים איכותית למספר 
חודשים, 

_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791/7

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ(, עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרון הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7176547

 מחפש לרכוש בובת 
שימל'ה שנמכרה בעבר, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2509001

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4160457

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7163334

 14K נמצאה טבעת זהב 
ביום שני כ"ה באדר ברח' 
כהנמן )ליד קרית איילת 
השחר(, 052-7148010, 

_____________________________________________)12-13ח(03-6161872

 אבדה מצלמה שחורה 
באיזור החוף הנפרד ברשל"צ, 

לפני כחצי שנה, פל': 
_____________________________________________)12-13ח(054-8526456

03-5792841 | 054-5792841

פתוח רצוף מ-10:00-22:00
וכן בששי ומוצ“ש

”אצל בתיה“
קולקציית חג מיוחדת 

ויוקרתית עד פסח 

מבצע!! 
מכנסי בנים 3 ב-100 כל הסוגים

150-50 ש“ח

ירושלים 52 ב“ב

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)12-13ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)12-13ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7396092

 דרוש מכשיר הדרן וייז 
יד שניה וכן פלאפון סמסונג 
_____________________________________________)12-13ח(3300 לקניה, 052-7614304

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרושה בתרומה תנור + כיריים 

_____________________________________________)12-13ח("בילדאין" 053-3155532

 למשפחה נזקקת דרושה 
בתרומה כיסאות פלסטיק, 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155532

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ( עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7176547

 קונים אמנות אספנות 
כלי כסף, מטבעות ושטרות, 
כלי נגינה, כלי בית ומצלמות, 

052-4040221)12-15(_____________________________________________

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת ב- 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 052-7115498

 מקרר מצוין, 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(חזק וטוב, 052-5737813

 טוסטר אובן, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 פקס מכונת צילום משולב, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שואב אבק ביתי חזק 
וטוב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

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

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 רדיאטור מצוין, 150 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 מסך מחשב מצוין, 70 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-4831449

 PSR מברגה נטענת בוש 
12 במצב טוב מאוד עם 
מנורת חיווי, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7651383

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסות בב"ב, 
_____________________________________________)12-13ח(0504-196-197

 מציאה, מכשיר הליכה 
דגם V02 מצב מצוין, 1,000 

_____________________________________________)12-12ל(ש"ח, 052-5111141

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(0522-727474

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8412903

 פלש למצלמה - 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8412903

 רדיארטור לחדר ילדים 
בצבע אפור/לבן במחיר - 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

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

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף וגיהוץ אנכי, 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8409064

 נברשת ענתיקה עשויה 
מחרסינה עם חמישה קנים - 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-66-58-234

 מכונת קפה נספרסו 
מצויינת, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4165680

 נברשת סלון מפוארת 
סגנון עתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4165680

 טוסטר במצב מצוין - 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8471351

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

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7396092

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(לפרטים: 054-8453370

 דיסק מן כחדש, 150 
ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)12-13ח(02-6522251

 מקרר אמקור 700 ליטר 
מעולה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4122015

 גי.פי.אס חדש באחריות, 
400 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)12-13ח(053-3179093

G.P.S  מצב חדש, כולל 
מטען ומחזיק רכב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(053-8778992

 מקפיא מצוין 4 מגירות, 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 050-9089110

 מיקרוגל גדול כחדש, 
בשרי, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-9089110

 מקרן איכותי, רק 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8470594

 בירושלים מייבש כביסה, 
כחדש - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6256846

 תנור אפיה משולב, תא 
אחד, חב' קריסטל )לבן(, 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7171917

 תנור משולב בלרס, 
3 להבות תקינות ותנור 

במצב טוב מאוד, 200 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בירושלים, 02-5858827

 מייבש כביסה, מצב 
מצוין, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 רמקולים למחשב, סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

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

_____________________________________________)12-13ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 בהזדמנות, מזגן ריצפה 
מפוצל - אמקור, 2.5 כ"ס, 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-4147455

 מברגת בוש 14V עם 
בטריה חדשה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(055-6788716

 מברגת בוש 18V עם 
שתי בטריות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(055-6788716

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין, בבני-ברק, ב- 
_____________________________________________)12-13ח(450 ש"ח, 052-7158050

 בר מים עם ברז מים חמים 
וקרים, חמים לא תקין, כמו 

חדש, מציאה - 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(050-2897977

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

אור חזק, כחדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(טל': 050-2897977

 מחשב נייד איכותי 
משודרג, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-7561146

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 052-7966786

 מסך דק "23, מצוין, רק 
_____________________________________________)12-13ח(300 ש"ח, 053-3346080

 תנור חד תאי בילד-אין, 
איטלקי - מכני, מעולה + 

אחריות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4514210

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 מיקסר ענק + מטחנה + 
מעבד, חדש באריזה, ב- 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7148948

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(052-8401909

 XL מקרר מצב טוב 
ב- 500 ש"ח, משומש עם כל 

_____________________________________________)12-13ח(החלקים, 052-7616027

 למסירה מקרר גדול - 
כרגע לא עובד - אך יתכן 

_____________________________________________)12-13ח(והתיקון פשוט, 052-7613645

 מדפסת HP משולבת 
פסק וסורק + צבעוני, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8487449

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-2727474

 גז 2 להבות, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 053-9800003

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 054-8453370

 מתקן תמי 4 למסירה, 
_____________________________________________)11-12ח(050-5296356

 מקרר קטן )מתאים לבית 
אבות(, אישי, במחיר מציאה, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, טל': 03-6773671

 למכירה! שידה עם 
מגירות בצבע חום, רוחב - 

1.20 מטר. גובה - 0.80, רק 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 200 ש"ח, 050-4152452

 ספריה יפיפיה חדשה 
בצבע שמנת לחדר ילדים, 

גובה - 2 מטר, רק 300 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4152452

 מיטת הייריזר כפולה, 
מזרונים נשלפים, גבוה ואחד 

נמוך, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-8541235

 ארון ספרים + ויטרינות + 
מגירות בוק, כ- 3 מטר, גובה 

2.8מ', 450 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(03-6192732

 ספרית קודש, 1.60 רוחב 
+ במה, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8450582

 ארון מחשב, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(בב"ב, 054-8450582

 מיטת הייריזר שמורה, 
500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8450582

 כסאות למטבח, 240 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, בב"ב, 054-8450582

 מיטת קומתיים מעץ, 
אפשר עם מזרונים עבים, 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7619368/1

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7115498

 שולחן משרדי, גודל 
סטנדרט יפה, במצב מצוין, 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)12-13ח(054-8445520

 שולחן אוכל חדש, 
90X165, נפתח ל- 235 צבע 

חום שוקולד - 800 ש"ח, 
053-3348860)12-15(_____________________________________________

 שולחן אוכל בצבע דבש 
90X130, נפתח ל- 170, חדש, 

_____________________________________________)12-15(750 ש"ח, 053-3348860

 מזרון נוער חדש בניילון, 
90X190, ב- 200 ש"ח כ"א, 

053-3348860)12-15(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-13ח(בפ"ת, 050-6370452

 בהזדמנות! שולחן סלון 
מלבני משולב עץ מייפל 

וזכוכית 70*120, גובה 40 
ס"מ, סה"כ - 250 ש"ח. דני, 

_____________________________________________)12-13ח(053-2504008

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה, 499 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-4783220

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-8409064

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5705546

 שולחן לסלון בצבע חום 
כהה 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(053-3178044, 03-6190834

 שולחן נמוך לסלון חום 
כהה כחדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(053-3178044, 03-6190834

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת, חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 
בני-ברק, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 שולחן אוכל מעולה, 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כורסת יחיד חזקה ויציבה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד, 0525-737-813

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 0525-737-813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(0504-196-197

 שולחן לסלון + 5 כיסאות 
במצב טוב, רק ב- 500 ש"ח - 

_____________________________________________)12-13ח(לחטוף! 0504-196-197

 זוג ספות מבד 2+3 ב- 
_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 0504-196-197

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל- 4 סועדים 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אחסון בצבע שחור, 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 054-7337207

 ארון - כוננית בעלת דלת 
1 מעץ בצבע קרם במצב חדש 

במחיר 200 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 ארון בגדים 6 דלתות גובה 
260 כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7115420, 052-7614662

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 100 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4135002

 ספות מפוארות למסירה 
_____________________________________________)12-13ח(מיידית, 050-4165680

 שידה גדולה בעלת 
3 מגירות מעץ, צבע חום 

אפרפר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 ארגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים, צבע ירוק/חציל, 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 054-7337207

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה, 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 ספה ל- 3 מבד צבע חום/
אפרפר במחיר מציאה - 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 ספה ל- 2 מבד צבע חום/
אפרפר במחיר מדליק, 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן/כסוף כחדשה 

במחיר מציאה - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 2 שידות קטנות בעלות 2 
מגירות, כל אחת מעץ בצבע 
חום/אפרפר - 250 ש"ח - כל 

_____________________________________________)12-13ח(שידה, 054-7337207

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6370452

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב התחתון בצבע שחור, 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(050-2897977

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.25X103 למרפסת 

כחדש, במחיר מציאה, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4514210

 ארון שירות מפלסטיק 
של כתר, חדש, צבע חום, 2 
דלתות במחיר מציאה, 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-7337207
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)10-13(_____________________________________________

 למכירה גליונות המודיע 
הצעיר של השנים - תשנ"ט - 

תש"ע, שקל לגליון )וכן גליונות 
_____________________________________________)10-14(עלים לתרופה(, 050-4145811

 שק אגרוף מקצועי של 
חברת Everleast חדש ממש! 

מחיר מיוחד - 360 ש"ח. 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 כיסא תינוק של צ'יקו מצב 
מעולה, איכותי וחזק עם מגש, 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 054-8452961

 מזרון למיטת תינוק + 
ציפה, 120ס60, כחדש, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון - 
אדומה צ'יקו בחולון, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת צ'פצ'ולה לתינוק, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 050-6499997

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל ב- 

_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא + מזרון, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 490 ש"ח, 052-7966786

 עגלת אמבטיה חברת 
"צ'יקו" גלגלי אוויר, נוחה 

וטובה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4135002

 אמבטיה בייבי-ג'וגר, 
חדשה, 450 ניתן גם את כל 

_____________________________________________)11-12ח(העגלה, 054-8462699

 עגלת בוגבו דגם מיוחד, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8597376

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-5385013

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 תרמפולינה לתינוק, 70 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7148004

 עגלת בלו 2 חלקים + 
אמבטיה, כחדשה, 450 כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 סלקל לתינוק, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
+ צינור, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 אמבטיה בייבי ג'וגר אדום 
כחדשה, חלקים נלווים, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8472277

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 120 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-6499997

 פלאפון כשר נפתח, דור 3, 
כחדש, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7642805

 פלאפון אלקטל דומה 
לנוקיה 208, לא כשר, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-8616829

 פלאפון מיני גלקסי כחדש 
ממש )חודש בשימוש( עם 

מילים והודעות, לעבודה בלבד! 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452961

 נוקיה 1208 כחדש, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8472277

 מנייד קו סלולר? בוא 
תעשה מהניוד של הקו שלך 

משכורת קבועה! 
_____________________________________________)11-14ל(053-3142824

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מציאה וילון חוטים צבע 
לבן כחדש מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 מכשיר לסלט סלייסר, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7188017

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 מתקן חדש לאופניים 
לרכב חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, חדש, 150 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

 דיסקים D.V.D סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 למסירה גליונות מרווה 
לצמא מהשנה האחרונה - 
_____________________________________________)11-12ח(בחינם, טל': 077-5161338

 ספר "שאלת המטוטלת" 
חדש, במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 למסירה ש"ס טל-מן 
במצב טוב, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(058-3233280

 אופני כושר ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452961

 תוכי חמוד ב- 70 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4196874

 מאסטר סלייסר חדש, 
סגור באריזה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד מידה S, ב- 220 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש, בצבע חום, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 058-3232026

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, מידה L, צבע לבן, 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(כ"א, 058-3232026

 צמיג, 5 ש"ח, 20-24-19 
אינץ. סבל - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גאנט קידמי 10 ש"ח 24 
אינץ. סלסלה - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גאנט 20 קידמי, 15 ש"ח. 
אחורי - 25 ש"ח הילוכים, 

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 גלגל קדמי קומפלט, 24 
_____________________________________________)11-12ח(אינץ, 30 ש"ח, 054-3177932

 סורגים בגדלים שונים, 
150 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4109392

 שעון לאישה בצבע זהב, 
חדש בקופסה, יפהפה במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-7621791

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 כסא בטיחות ילדים, רכב 
מעולה וחזק, 70 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 תוכי מסוג קוואקר יכול 
לדבר, במחיר מציאה, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483305

 תוכי מאולף מסוג קוואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה, 380 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483305

תינוקות
 עגלת סטוקי במצב 

מציאה, ב- 700 ש"ח, 
052-7146087)07-10(_____________________________________________

 עגלת סטוקי מהממת 
צבע אפור ג'ינס כולל אמבטיה, 
טיולון ותיק, מצב מצוין, 2,200 

_____________________________________________)09-11ל(ש"ח, 054-8528651

 כיסא בר מעץ צבע חום, 
כמו חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8430577

 ספרית קודש )עץ מלא(, 
4 דלתות, צבע חום בהיר, 

מפורקת, במחיר מציאה, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8464909

 שידה ואיפור מעץ מלא 
במצב טוב + מראה + כסא 
תואם, צבע לבן, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9307308

 שידה עם שתי מגירות 
במצב טוב, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8496186

 שולחן אוכל בצבע חום 
לפינת אוכל + כסאות, 

160*100 נפתח ל- 2.4 מטר, 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח, 054-4578091

 שולחן אוכל + כסאות 
160X100 נפתח ל- 2.40 

במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-4578091

 בהזדמנות עמודון לספרים 
עם דלתות מזכוכית במצב 

מצוין, 290 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4116799

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 מיטת נוער + מזרון 
איכותי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ארונית לנעלים כחדשה, 
_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח, 052-7188017

 קומודה/שידה לחדר 
הורים, מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ארון אמבטיה כחדש, 60 
ס"מ כסף ונגה ב- 350 ש"ח. 

_____________________________________________)11-12ח(א.ברז, 052-7148004

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 054-8483032

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)11-12ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ארון פורמייקה בצבע 
שמנת, מתקן למיקסר ומגירה 

נוספת, 480 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8435682

 פינת אוכל: שולחן + 
6 כיסאות במצב טוב, צבע 

וונגה, מחיר מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טלפון: 054-8416705

 שולחן וכיסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8483032

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

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7115498

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 מיטת הייריזר נפתחת 
במצב מעולה, צבע כחול 

רויאל, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8452231

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-762-1791

 שולחן פדיקור במצב 
מצוין במחיר 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7690601

 שולחן + 4 כסאות יפיפה 
בצבע חום כהה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, גם כשר, 054-3977457

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין, במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש, 052-7690601

 שולחן אוכל קטן, מעולה, 
100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 כורסת יחיד, חזקה 
ויציבה, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום ככה, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן יפה לסלון, 
אליפסה, נפתח משני הצדדים, 

50 ש"ח באלעד, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135002

 מזרונים איכותיים קינג 
קויל במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ליחידה, 052-7180792

 שולחן סלוני לספות, 
רגלים ניקל, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655653

 מיטת נוער איכותית 
 )1.95X0.85( )אנגלנדר(

נפתחת + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 2 כורסאות חדשות אפור/
אפור מנומר, 300 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7656181

 למסירה למשפחת אברך, 
מיטת הייריזר משולשת, במצב 

_____________________________________________)11-12ח(טוב, 054-8435331

 3 כיסאות לסלון, ריפוד, 
_____________________________________________)11-12ח(כ"א 50 ש"ח, 052-7686858

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד, 0525-737813

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, 
מצב אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 מדפים "כתר" גדולים 
מפלסטיק, חזק ויציב, 110 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 0525-737-813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 0525-737-813

 ספת עור חזקה ויציבה, 
240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

 שולחן לסלון + 5 כיסאות 
במצב טוב, רק ב- 500 ש"ח - 

_____________________________________________)11-12ח(לחטוף! 0504-196-197

 זוג ספות מבד 2+3 ב- 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 0504-196-197

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות צבע חום 
עץ מלא רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 ארונית 4 מגירות צבע עץ, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-7148004

 עגלת תינוק חדשה 
בקופסא, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 מיטת תינוק חברת 
משכל במצב מצוין, צבע 
תכלת/פסטל, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655653/2

 לול במצב מצוין, מזרון 
חדש, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7655653/2

 למסירה מיטת תינוק 
מעץח, צבע קרם במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(1.3X0.75, טל': 02-5379135

 למסירה לול בלי מזרון, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8471351

 ארגז כדורים גדול לילדים 
כחדש ממש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7191512

 עגלה במצב מצוין, 
אמבטיה + טיולון ועוד, במחיר 

מציאה - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8499015

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה, עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-4110991

 סלקל cybex חדש 
לחלוטין בצבע שחור, 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4152452

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, במחיר, 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 שידת החתלה "טל" 
מעוצבת, 450 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8450582

 מיטת תינוק "טל" 
מעוצבת תואמת, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(בב"ב, 054-8450582

 עגלת אמבטיה חברת 
"ציקו" גלגלי אוויר, נוחה 

וטובה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת תינוק אמבטיה + 
טילון בירושלים, )פג פרגו(, 
_____________________________________________)12-13ח(250 מש"ח, 052-7646460

 תיק ליטל פרינסס חדש, 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח, 050-4176776

 עגלת סילבר קרוס 
המפוארת דגם sukf חדשה 

ממש כולל הכול במחיר 
מציאה, 2,000 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ל(03-6169291

 מיטת תינוק + שידה 
של משכל בצבע שמנת, 

חדשים ממש, 1,500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ל(03-6169291

 עגלת פג דגם צ'פצ'ולה 
בצבע גינס, אמבטיה וטיולון, 

מהממת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-15ל(052-7182346

 שידת החתלה של חברת 
משכל, כחדשה, רק - 300 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טלפון: 050-4132514

 למכירה! מתאמים 
לסלקל לעגלת בוגה בי 5, רק 

190 ש"ח, חדש לגמרי, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4244222

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6651365

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן/

אופוייט, במחיר מציאה - 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-7337207

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מצחיק, 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 054-7337207

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-7337207

 מציאה! עגלת מוצי 
הכולל אמבטיה + טיולון 

במצב מעולה, רק 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7140138

 פגוש קדמי לעגלת 
תאומים מאונטן באגי, חדש - 

_____________________________________________)12-13ח(130 ש"ח, 052-7628985

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 050-4135002

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 
של חברת maxi cosi ב- 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-5385013

 למסירה משאבת חלב 
חשמלית ספקטרה, טעונה 

_____________________________________________)12-13ח(תיקון, 03-6195941

 מטען מקורי לסלולאר, 
אייפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 מכשירי קשר איחוד 
הצלה חדש באריזה, 200 
ש"ח )נקנו ב- 280 ש"ח(, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4171172

 מציאה! בהזדמנות! 
סמסונג c3300 כחדש, 250 

ש"ח, 053-3166432 בשעות 
_____________________________________________)12-13ח(הערב

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8484675

 נוקיה c2 תומך פרטנר 
הוט מובייל כשר במצב טוב, 

220 ש"ח, בני-ברק, טל': 
_____________________________________________)12-13ח(054-8433730

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4783220

sk1  כשר חדש באריזה, 70 
ש"ח, בני-ברק, טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-8433730

 HTC - סלולרי מסך מגע 
- כשר כחדש, ללא שריטות + 
כיסוי + מטען, סוללה חדשה 

במצב מעולה - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(טל': 050-2897977

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 80 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאליין חדש באריזה, 
דגם GLE-5933 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-2421622

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מטען מקורי לסלולאר 
איפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 פלאפון נוקיה 208 חדש, 
250 ש"ח + מגן, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 נוקיה 208 תו"כ פלאפון 
120 ש"ח בלבד + אוזניות, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 סוכת נחלים חדשה 
)מוטות ברזל + בדים + 

נרתיק(, 750 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)12-13ל(054-7216671

 למסירה עדשות מגע 
יומיות מס' 2.00-, חברת 

platinum premium
_____________________________________________)12-13ח(054-5342428

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-5705546

 שמלות יפהפיות 
לאירועים, מעוצבות, 

מידות 42-46, 
_____________________________________________)12-13ח(053-3178044

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 אופנים במצב מצוין, 120 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 052-5737813

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)12-13ח(0525-737-813

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-5737813

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)12-13ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים,  מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)12-13ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה, מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-4831449

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים + מנורת קיר, 20 ש"ח 

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)12-13ח(052-3805386

 מעילים איכותיים וחדשים, 
מידות 8-12, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(02-6522251 052-3805386

 מס' גמ' שוטנשטיין אנגלי/
_____________________________________________)12-13ח(עברי, 100 ש"ח 054-8482381

 נעליים "רוקפורט" דגם 
11270, חדשות בקופסא, "42" 

ב- 320 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)12-13ח(054-8445520

 מצנן נייד, תריסים 
מתכווננים עם מים וקרח, 

טיימר במצב מצוין, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7651383

 תמונת נוף מדהימה 
מתנה לפסח מודפסת על עץ, 

_____________________________________________)12-13ח(210 ש"ח, 052-7651383

 כלי מיוחד לאחסון 
קורנפלקס, רק 40 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-9089110

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בב"ב, 0504-196-197

 כלוב ארנבות במחיר 
שחסר תקדים - 270 ש"ח, 

לפרטים: 055-6756770, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4183541

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)12-13ח(052-2727474

 אדניות, עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים - 8 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-8412903

 מכשיר סודה סטרים חדש 
כולל 3 בקבוקים, ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד, 053-3166396

 קולקציה חדשה!! 
משובץ כחול, 180 ש"ח 

FABIO, בלייזר לילד, 
_____________________________________________)12-13ח(מידה 12, 054-4968590

 פראק מידה 40 חדש 
באריזה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8415306

 גמ"ח לאברכים ולבני תורה 
"משחא-דרבותא" על התורה, 

וספרי יהדות רבים,
_____________________________________________)12-13ח(052-7671040

 3 שמלות מקסי מהממות 
בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8415306

 כלוב ענק לתוכים 
)0.6X0.8X1.5( + שמונה 

תוכים יפהפיים ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(בהזדמנות, 052-7175927

 5 שמלות מנטה מפוארות 
לילדות + אביזר שיער תואם, 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 054-8424850

 נעלי סקוני חדשות מידה 
45, צבע שחור, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7604240

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, 450 

ש"ח )במקום 1,500(, שימוש 
_____________________________________________)12-13ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתונתיות +4-8-12 )ברוקד 
שמנת זהב(, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)12-13ח(052-7622260

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40, 2 יח' ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(052-7966786

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

וירושלים - 40 ש"ח(
_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)12-13ח(70 ש"ח, 050-4177726

 אופני הילוכים 26", 
_____________________________________________)12-13ח(ב- 300 ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, 

ימי הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-4783220

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד, שלושה חלקים - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-6658234

 להוצאת קונטרס הילכתי 
מיוחד דרוש תורם, אפשרות 

_____________________________________________)12-13ח(להנצחות, 050-4165680

 פזל 3,000 חלקים, מדהים, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4165680

 אקווריום 200 ליטר מידות 
100/70, עומק 40, כולל 2 

עמודי שיש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)12-13ח(054-7721352

 אקווריום פנורמי 80 
ס"מ בצבע חום בב"ב. ארון 

לאקווריום - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-5943804

 כיור לבן 60/40, ב- 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-3828378

 אופני ילדים עם הגה 
לחורים, משולב בעגלת שוק, 

200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)12-13ח(050-4173049

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש - 20 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8478897

 סט ליקוטי הלכות משק 
הנחל - 40 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8478897

 למנצח בצורת המנורה - 
_____________________________________________)12-13ח(80 ש"ח, 054-8478897

 2 ברזים חדשים )יציאה 
מהקיר(, 45 ש"ח בלבד כ"א, 

_____________________________________________)12-13ח(03-6195941

 קילו מטבעות חו"ל - 60 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 052-7154392

 אופנים במצב מצוין לגיל 
13, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(050-4152452

 בהזדמנות אופני ספורט 
מקצועיות פז'ו זקוק לתיקון 

_____________________________________________)12-13ח(קל - 200 ש"ח, 050-9340317

 אופני הרים במצב מצוין - 
_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח, 050-9340317

 אופניים 24 שמורות מאוד, 
הילוכי שימנו פדלים, איכותיות, 

_____________________________________________)12-13ח(390 ש"ח, 052-7640530

 אקווריום וכל הציוד הנלווה 
ללא דגים, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(054-8562188

 גמרות לישיבות 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כ"א, 050-4131038

 מעיל צמר חדש, מס' 42, 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח, 050-4131038

 חלוק קייצי חדש, מס' 14, 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח, 058-3289108

 נעלי ניו בלנס ספורט 
נשים, 37.5, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-13ח(058-3289108

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)12-13ח(054-6800702
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yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות בפ"ת 
שעות גמישות! שכר 
_____________________________________________)10-13(הולם! 052-4751951

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 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

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)09-12(_____________________________________________

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 

_____________________________________________)09-12(משעה 6:45, 050-2044066

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק דרושים עובדים רציניים 

אין צורך בנסיון, אפשרות 
כהכנסה נוספת, 

053-3185055)06-13(_____________________________________________

 מחפשים מפיצים בכל 
הארץ למכירה מהבית 
ירק מהדרין ללא ריסוס 

ומוצרים אורגניים
052-8708776

tevahabria@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 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

דרושים

 לחלוקת עיתון גלובס - 
ברמת גן, 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 

גבוה, עם אופנוע/אופני 
_____________________________________________)07-16(חשמליות, 054-2204060

 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 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

 למעון יום בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, ת.מעולים 
_____________________________________________)08-15(למתאימה, 050-8342228

לעבודות ניקיון
בשעות גמישות

לפרטים 
058-6692614

בחורים חרוציםדרושים

 לציוד משרדי מכשירי 
כתיבה, דרושה פקידהלמענה 

טלפוני ללקוחות+ הקלדת 
הזמנות, 5 ימים, לפרטים - 

פקס: 03-7520856. מייל:
mbezalel@smile.net.il)09-13(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
עורכי דין בבני-ברק, קו"ח 

_____________________________________________)09-12(לפקס: 077-7060059

 לרשת מזון דרושים/
ות קופאים/ות + 

עובדי מחלקת בשר, 
משמרות חובה, אפשרות 

למשמרת ערב בלבד, 
054-6676947)09-12(_____________________________________________

 בחור מעונין להשגיח 
ולטפל בקשישים 

עצמאים בבית פרטי או 
בבית חולים, לפרטים: 

050-5333934)09-13(_____________________________________________

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 למרפאה פרטית בב"ב, 
מזכירה, ראש גדול, תפיסה 
מהירה, ימים א', ב', ד', ה', 

9:00-17:30, קו"ח: 
_____________________________________________)10-11ל(03-6749925

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 
חרוץ ומסור ועובד מטבח 

מ.בוקר + נסיון, 
052-6607070)10-12(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
מהבית, 

054-8428788)10-11(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושות:

1. גננת לגילאי 3-4
2. סייעת בוקר

3. סייעת צהרים
תנאים מצויינים, 

052-7177524)10-12(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל הסדר 
בבית הכלא - מגיל 18 - ללא 

_____________________________________________)10-13ל(משפחות, 054-8486242

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)10-13(ק"ס, וירושלים, 052-6580906

 דרושים צלמים מקצועיים 
לצילום אירועים במגזר החרדי, 

נסיון 10 שנים לפחות, 
_____________________________________________)10-13ל(058-7662852

 לרובין חד פעמי דרוש עובד 
חרוץ לסידור מדפים לשעות 

 ,054-8475501 ,13:00-16:00
_____________________________________________)10-13(להשאיר הודעה

 לאל גאוצו רמת גן, דרוש 
טבח + נסיון, תנאים טובים 
_____________________________________________)10-13(למתאימים, 050-6072688

 לנקיונות בפסח בירושלים, 
דרושים חרוצים מכל הארץ, 

_____________________________________________)09-12ל(שכר נאה 054-8538959

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה/גדולים, 
מלאה/חלקית עד 13:00, 

_____________________________________________)10-13(תנאים טובים 050-7884864

למשרד העוסק באיתור נכסים
עבור גופים ציבוריים גדולים

דרושות מאתרות 
באתרי האינטרנט

עבודה מהבית
הכנסה מובטחת על בסיס הצלחה

052-2770505

 לרשת חרדית באזור 
המרכז דרושות פקידות ידע 

בהנה"ח - יתרון, קו"ח:
racheli@netivc.co.il)11-12(_____________________________________________

 לרשת חרדית באזור 
המרכז דרושה מנה"ח עם נסיון 
של 10 שנים, עד להכנת מאזן, 

קורות חיים למייל:
chana@netivc.co.il)11-12(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)11-15(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לעבודה 
במעון, תנאים מצויינים, 
_____________________________________________)11-12(לפרטים: 054-5841018

 באזור ירושלים דרוש נהג, 
רשיון 15 טון ומעלה, חרוץ 

ובעל נסיון לחברה קטנה, יחס 
חם ואישי, תנאים מצויינם, 
משכורת מעולה, לפרטים: 

052-3330524
office@ana-log.co.il :11-12ל(מייל(_____________________________________________

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-22(_____________________________________________

 דרושה עובדת לשירות 
לקוחות - חברת חרדית בב"ב 
בטלפון ובקבלת קהל, קו"ח 

לפקס: 03-6161865, ידע 
_____________________________________________)11-14(בחשבשבת חובה

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-18(_____________________________________________

 לשמעיה דרושים עובדים 
קושרים, סוכנים, מוכרים, 
מפיצים בב"ב ובירושלים, 

_____________________________________________)11-14ל(052-6242872

 לאיחוד הצלה בירושלים, 
דרושה אחראית משמרת 

מנוסה לערב, 03-6001411 
_____________________________________________)11-12(לציין עבור "אחראית-משמרת"

 למזנון חלבי במרכז ב"ב, 
דרוש עובד אמין וחרוץ, עם 
שירות לקוחות אדיב, שכר 
הולם למתאימים למחזיקי 

טלפון כשר בלבד, 
_____________________________________________)11-12ל(052-7629533

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

_____________________________________________)11-12ל(052-4003742

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)11-15(מעולים, 050-6857584

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
לשעות הערב באזור ב"ב, 

תנאים טובים, 
_____________________________________________)11-14ל(03-5494080

 אדם אחראי מעונין לעבוד 
_____________________________________________)11-12ח(בנקיון, 055-6672036

 נקיון חדרי מדרגות,  
משרדים, בתי כנסת, יסודי 

_____________________________________________)11-12ח(לפסח, 052-7137135

 חרדי מעונין לעבוד בתחום 
הפיזותרפיה במוסד שיקומי/
_____________________________________________)11-12ח(פנוי להצעות, 054-7938941

 מחפש עבודה בכל תחום, 
בחור חרוץ, בירושלים, אפשרי 

בשעות הערב והלילה, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167172

 מחפש עבודה בכל תחום, 
6 שעות, אפשרי אחה"צ 
באיזור הדרום - אשקלון/

באר שבע, 052-7163334, 
_____________________________________________)11-12ח(054-6418705

 לקונדיטוריית שמרית 
באלעד, דרוש/ה, אופה, 

מוכר/ת, עובד מטבח + נסיון 
_____________________________________________)11-14(בהכנת סלטים 0507352393

 לחב' שליחויות נהג, רשיון 
ג מאזור המרכז לעבודה בין 

השעות  16:00-23:00 
052-5376015)11-14(_____________________________________________

 לנגריית רפאל בב"ב 
דרוש בדחיפות נגר עם ניסיון 

_____________________________________________)11-12(לפרטים: 03-6774992
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4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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 שנות
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מחיקויים!

 עובד מטבח בבוקר * טבח 
לאחה"צ לישיבה בבני-ברק, 

_____________________________________________)12-15(תנאים טובים, 052-6590995

 Kol Halashon is 
 searching for office
 worker. Demands:

 computer proficiency,
 Torah knowledge.

 Patient, quick in
 catching on software, full

 time job in
 Bnei Brak. English,

 Hebrew. CV to
position@kolhl.com)12-15(_____________________________________________

 לכולל הלכה בת"א התפנו 
3 מקומות לזמן קיץ, הסעה 

_____________________________________________)12-13(מב"ב, 058-3233307

 דרושים נהגי מוניות/
אוטובוס + רשיון ג', תנאים 

מעולים למתאימים, 
052-8530000)12-15(_____________________________________________

 דרושה גננת/מטפלת 
למשרה חלקית/מלאה, למעון 
חרדי בב"ב/פרדס כץ, אחראית 

_____________________________________________)12-13(ומנוסה, 054-8487716

 דרוש עובד למאפיה 
בב"ב + רשיון על אופנוע, 

054-2146510)12-12(_____________________________________________

 לארגון להפצת יהדות 
דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה משרדית 

נוחה, שכר גבוה + תנאים 
מעולים. קריירה, 
072-22-222-62)12-12(_____________________________________________

 לגני ילדים בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה משרדית, פדגוגית, 
ועוד. שכר גבוה. *לבי"ס תורני 

לבנות מורה ללשון, מיידי. 
_____________________________________________)12-12(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה גדולה ברמת גן,
דרושות יועצות מכירה, נסיון 
בשרות לקוחות חובה **לא 

מכירות 8:30-15:00, לפרטים: 
050-2436777)12-13(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמת 
גן דרושות יועצות מכירה 

8:30-15:00 בסיס + בונוסים 
גבוהים, יתרון לנסיון במוקד 

_____________________________________________)12-13(טלפוני, 050-2436777

 לעמותה מבוססת 
בב"ב מזכירה עם ראש 

גדול למשמרת בוקר, ידע 
טוב במחשבים וניסיון 

בטלמרקטינג חובה, שכר 
טוב, קליטה מיידית, 

העבודה מיד לאחר פסח,
054-8561458)12-13(_____________________________________________

 לעמותה מבוססת 
בב"ב נציגות שרות 

לפרויקט חדש, 38 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הדרכה 

על חשבון העמותה, 
קליטה מיידית, העבודה 

מיד לאחר פסח, נסיון 
בטלמרקטינג, חובה, 

054-8561458)12-15(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדים כולל יום שישי, תנאים 

מצויינים למתאימים, 
052-3399938)12-13(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

_____________________________________________)12-15ל(למלאה/צהרון, 050-7250631

 באזור ירושלים דרושים 
בחורי ישיבות לנקיון 

פסח, שכר הולם! אמנון, 
052-2436163)12-13(_____________________________________________

 נהג הסעות א.צ.ז - 
מיניבוס - אוטובוס, מאזור 

ב"ב והסביבה, רכבים חדישים, 
_____________________________________________)12-15ל(053-3140202

 לחברה בפריסה ארצית 
בבני-ברק דרוש/ה רכז/ת 

נוכחות של עובדי החברה, 
שעות נוחות, שכר 8,000 

ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)12-12(_____________________________________________

 למתקן ביטחוני דרושים 
עובדים לליל הסדר, שכר נאה 

_____________________________________________)12-13ל(למתאימים, 054-3228966

 למעון חרדי, צעיר 
ורענן בפתח-תקווה, 

דרושה גננת לגיל הרך/
מטפלת, אחראית 

ומסורה, תנאים מצויינים 
למתאימה, שעות פעילות 

8-16, לפרטים: 
050-4144711)12-13(_____________________________________________

 לאיחוד הצלה בירושלים, 
דרושה עובדת לפרוייקט 
מאתגר, תנאים טובים 

למתאימה, נסיון בגיוס תרומות 
חובה!! 03-6001411 לציין 

_____________________________________________)11-12(עבור "פרויקט מאתגר"

 לת"ת בבני-ברק מזכירה 
+ ידע בתוכנות האופיס, ראש 

גדול וזריזה, ק"ח למייל: 
r053310310@gmail.com)11-12(_____________________________________________

 מטפלת צעירה + רכב 
לבת - 8, א-ה, 16:45-19:00 

בגעת שמואל, להתקשר 
_____________________________________________)11-14(בשעות הערב, 052-6100610

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה לתינוקיה למעון במרכז 
ב"ב, ת.מצויינים! אווירה חמה, 

054-5841018)11-12(_____________________________________________

 עתיר נסיון בחלוקת חומר 
_____________________________________________)12-13ח(פרסום, 052-7171130

 חרדי מעונין לעבוד בתחום 
הפיזותרפיה במוסד שיקומי/
_____________________________________________)12-13ח(פנוי להצעות, 054-7938941

 מחפשת מתנדבת לאישה 
עיוורת/חירשת בגילה - 
_____________________________________________)12-13ח(ירושלים, 058-3207384

 עובדת טובה זריזה 
וחרוצה + אפשרות בישול, 

מעוניינת בעבודה, 
053-3348860)12-15(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7163334

 מחפש עבודה בכל תחום, 
בחור חרוץ, בירושלים, אפשרי 

בשעות הערב והלילה, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7167172

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7633316

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד: נער, 
בחור, ילד, גמרא וכד', 45 ש"ח 

לשעה בירושלים אזור מקור 
_____________________________________________)11-12ח(ברוך/גאולה, 052-7658827

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3486007

 ל"אלעד נכסים 
והשקעות" דרושה 

מזכירה בעלת כושר 
שכנוע ויחסי אנוש 

מעולים, שעות -9:30
13:30, 35 ש"ח לשעה, 

ניתן לפנות באמצעות 
קורות חיים בלבד, פקס: 

9088479, מייל: 
Yun5@walla.com)12-12(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א, 
דרושה מנהח"ש למילוי מקום, 
נסיון בחשבשבת חובה, קו"ח 

_____________________________________________)12-13(לפקס: 03-5379105

קו"ח למייל: lioracym@gmail.com לפרטים 052-3320514

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה סיעת לבית ספר

שעות העבודה  8:00-16:00 ימים א'- ה'. יום ו' 8:00-12:00
עדיפות לבעלת תעודת הוראה בחינוך מיוחד

יכולת עבודה עם ילדים מאושפזים במחלקה פסיכיאטרית

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

 קופסא לפאה צבע שחור, 
חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 שמלה חדשה לאירועים, 
מיוחדת, מידה 44, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8462699

 עובד רציני לעבודה 
בסופרמרקט. נסיון חובה, 

תנאים מעולים למתאימים! 
050-3235555)12-15(_____________________________________________

ה’-ז’  בניסן  תשע”ח  21-23/3/2018 



אצלנו במשפחה
בפסח אוכלים בבית

הבחירה של הבית
תנובה

250 
מוצרים כשרים
לפסח למהדרין

מעל

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע
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