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פישל רוזנפלד

הנוגעים  הנתונים  כל  את  הכנסת  מנגישה    2014 משנת 
לתקציב "קשר עם הבוחר", תקציב ייעודי הניתן לכל חבר 
קשר  על  לשמור  הנדרשים  הכלים  את  לו  לספק  מנת  על  כנסת 
עם הבוחר. החל ממערכות מחשוב וטלפונים, עבור דרך כנסים 

ודואר, ועד ל...רכישת  כתבות בתקשורת. 
ראוי לציין כי לשרים, כמו גם לראש הממשלה, תקציב ייעודי 
לצרכי פרסום וקשר עם הבוחר )שבמקרה הזה הוא האזרח הזכאי 
כך שגם  תקציב המשרד.  בבסיס  לשירות מהמשרד הממשלתי( 
אם השר לא מימש את כספי תקציב "קשר עם הבוחר", אין זה 

אומר כי תקציב פרסום כזה או אחר לא יצא מלשכתו.
כך למשל, בעוד השר דרעי וראש הממשלה נתניהו 'מככבים' 
ברשימה כמי שלא נטלו שקל מתקציב "קשר עם הבוחר", הרי 
קל  שיטוט  להפליא.  שונה  בשטח  התמונה  בשטח  שמבדיקה 
נתניהו  וכותרות מטעמו של  יביא אתכם למגוון פוסטים  ברשת 
תקציב  מתוך  החברתיות,  ברשתות  ממומן  באופן  שמקודמות 

ייעודי לכך הנמצא בבסיס תקציב משרד ראש הממשלה.
מעט  לא  המקוונת  ברשת  למצוא  ניתן  דרעי,  בשר  כשמדובר 
כתבות הנוגעות לפעילותו, כאשר שם כותב הידיעה הוא "תוכן 
אינפורמטיבי" או "תוכן ממומן". זה הזמן להיזכר בטרקטורונים 
הנושאים  דגלים  ועליהם  ברק  בבני  אשתקד  בחנוכה  ששוטטו 
"הסברה"  גיליונות  מחלקים  כשהם  הפריפריה,  משרד  לוגו  את 
על פעילות השר. גם במקרה הזה מדובר בתקציב ייעודי הנמצא 

בבסיס תקציב המשרד.

 מי, מה וכמה
חברת הכנסת ששברה את השיא בסכום התקציב ל"קשר עם 
בלא  שהשתמשה  מ'כולנו',  ביטון  שאשא  יפעת  היא  הבוחר", 

פחות מ-136,267.00 שקלים בשנת 2017.
הכנסת  חבר  לזכות  העומד  פרלמנטרית  לפעילות  "תקציב 
חבר  לכל  התקציב  סכום  את  הקובעים  משתנים,  מכמה  מורכב 
הכנסת בנפרד: התפקיד שבו הוא נושא )ח"כ, שר, סגן שר(, משך 
נוצל משנה  תקציב שלא  עודפי  העברת  כהונתו במהלך השנה, 
קודמת )להוציא מעבר בין שתי קדנציות(, הוותק ועוד – הכול 
ותשלומים(  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  בהחלטת  שנקבע  כפי 
על  לדרוג המתבסס  כל השוואה  כי  נובע מכך  התשס"א-2001. 
מהנתונים",  המסקנות  את  ומעוות  הגיוני  אינו  ההוצאה  גובה 

נכתב בהודעה שהופצה השבוע מטעם הכנסת.
הכנסת  חברי  עשו  מה  עיתונות'  'קו  בדק  מיוחד  בפרויקט 
היה  מה  גם  שבדקנו  לפני  לא  המדובר,  התקציב  עם  החרדים 
היה  ומה  כעת  הפרלמנטרי  תפקידו  מה  אשתקד,  הח"כ  תקציב 
תפקידו אשתקד. האם הוא שר ומה היה תקציב משרדו לפרסום 
האלמנטים  כל  את  שילבנו  למעשה,  האזרח.  עם  ותקשורת 
בעצמכם.  ולשפוט  בנתונים  לצפות  הוא  שנותר  וכל  הנדרשים, 

הרשימה על פי סדר א"ב.

ח"כ ישראל אייכלר
גדל  השנה  שקל,   87,292 אייכלר  הוציא  שאשתקד  לאחר 
ופרסומים,  הדפסות  על  אלף   76 מתוכם   ,₪ ל-95,593  הסכום 
על  והשאר  סלולר  מכשירי  על   3,330 הרשת,  על  שקל   5,200

דואר, תקשורת וציוד מחשבים.

השר דוד אזולאי
אשתקד הסתפק אזולאי ב-14,769 ₪ והשנה אף הפחית את 
והדפסות,  לצרכי משרד  הרוב  ל-14,374 ₪, כשמתוכם  הסכום 

ומעט לכיבוד קל, ציוד מחשוב והוצאות תקשורת.

ח"כ יעקב אשר
שנה  באותה  הוציא   ,2016 באמצע  רק  לתפקיד  שנכנס  אשר, 
22,917 ₪ בלבד. השנה גדל הסכום ל-40,324 ₪, מתוכם כרבע 
הוצאות   7,318 בחפיפה,  עובד  אלף שכר   7 עוד  לצרכי משרד, 
קל  כיבוד  עבור   2,501 סלולרי,  מכשיר  עבור   3,490 תקשורת, 

והשאר להוצאות מחשב וכדומה.

ח"כ יואב בן צור
אחרי שהסתפק אשתקד ב-53,004 ₪, השנה גדל הסכום בו 
הופנו   ₪  22,824 מתוכם   .₪ ל-55,254  צור  בן  ח"כ  השתמש 
לייעוץ מקצועי, 2,310 עבור עיתונים, 2,155 לכיבוד קל, 2,181 
₪ הוקצו לכנס הסברה, 5 אלף שקל שולמו עבור שכירות לשכה 

ושאר הסכום עבור הוצאות תקשורת, מחשוב ושימוש ברשת.

ח"כ יגאל גואטה
בשנה  השתמש   ,2017 סוף  לקראת  מתפקידו  שפרש  גואטה, 
 7 זה  מתוך  ב-2016.   ₪ ל-34,898  ביחס   ,₪ ב-12,327  רק  זו 
יועדו להוצאות  אלף שקל שולמו עבור מכשירי סלולר והשאר 

תקשורת, דואר, צרכי משרד וכיבוד קל.

ח"כ משה גפני
יו"ר ועדת הכספים השתמש ב-46,926 ₪ בשנת 2016, וגדל 
הדפסות  עבור   ₪  25,679 מהם  האחרונה.  בשנה   ₪ ל-57,057 
על  שולמו   ₪  9,890 ביפר,  מנוי  עבור  שקל  כאלף  ופרסומים, 
והיתר  משרד  לצרכי  שקל  אלף  כ-7  סלולר,  מכשירי  שלושה 

למחשוב, דואר והוצאות תקשורת.

השר אריה דרעי
כאמור, בשנה זו לא השתמש דרעי כלל בתקציב זה, לעומת 
2016 בה השתמש ב-8,199 ₪. בהיותו שר נהנה דרעי מתקציב 
לתקציב  נדרש  ואינו  הבוחר  עם  קשר  עבור  במשרדו  מיוחד 

הזעום יחסית שמוענק לח"כים.

ח"כ יצחק וקנין
צנח  השנה   ,₪ ב-39,375  וקנין  השתמש  ב-2016  בעוד 
משרד,  לצרכי   ₪  9,504 מתוכם  בלבד,   ₪ ל23,174  הסכום 

1,200 ₪ עבור ספרות מקצועית והיתר עבור תקשורת והדפסות.

סגן השר יצחק כהן
צמצם   ,₪ ב-15,845  ב-2016  שהשתמש  האוצר  שר  סגן 
להוצאות  הופנו   4,680 בלבד.   ₪ ל-8,029  ב-2017  הסכום  את 
וצרכי  לתקשורת  נועדו  והיתר  עיתונים  עבור   2,697 ופרסומים, 

משרד.

סגן השר יעקב ליצמן
דרמטית  טיפס   ,₪ ב-16,556  הסתפק  שב-2016  ליצמן, 
הדפסות  עבור   51,808 מתוכם   ,₪  86,106 של  לסכום  ב-2017 

ופרסומים, 33,914 עבור דואר ומברקים והיתר לצרכי משרד.

ח"כ מנחם אליעזר מוזס
מוזס, שב-2016 רשם הוצאות בסכום של 67,617 ₪, המריא 
עבור  שילם   )₪  70,516( רובם  שאת   ,₪ ל-91,933  השנה 
הדפסות ופרסומים, היתר נועד למנוי ביפר, כיבוד קל, הוצאות 

מחשב ותקשורת ודואר.

ח"כ מיכאל מלכיאלי  
של  האחרונים  בחודשיים  שהספיק  ש"ס  של  הצעיר  הח"כ 
של  סכום   2017 כל  במהלך  הוציא   ,₪  15,344 להוציא   2016
84,157 ₪. מהם 49,760 הופנו ליעוץ מקצועי, 5,450 ₪ עבור 
להוצאות  והיתר  מקצועית  לספרות   ₪  7,195 סלולר,  מכשירי 

מחשוב, ביפר, עיתונים, הדפסות וכיבוד קל.

ח"כ אורי מקלב
יו"ר ועדת המדע שהוציא ב-2016 סכום של 44,496 ₪, שמר 
פחות או יותר על ההיקף ב-2017 עם 45,944 ₪, מהם 12,668 
לדואר   ₪  7,170 קל,  כיבוד  עבור   ₪  6,208 משרד,  לצרכי   ₪
ומברקים, 7 אלף שקל להדפסות ופרסומים והשאר עבור מכשירי 

סלולר, עיתונים, כנס הסברה ותקשורת.

ח"כ יעקב מרגי
מרגי שהספק ב-2016 בסכום של 19,094 ₪, צמצם אף יותר 
מהם  בלבד.   ₪  12,992 של  לסכום  עד  ב-2017  הוצאותיו  את 
והשאר  קל  לכיבוד   1,257 משרד,  וצרכי  מחשב  עבור  הרוב 

להוצאות תקשורת ודואר.

סגן השר משולם נהרי
נשמרה   ,₪  5,314 של  מזערי  סכום  ב-2016  שהוציא  אחרי 
המגמה גם ב-2017 עם 6,106 ₪, כשיותר מחצי מופנים לצרכי 

משרד והיתר לכיבוד קל, תקשורת ועיתונים.

סגן השר מאיר פרוש
עם  קשר  עבור   14,950 רק  ב-2016  ששילם  החינוך  שר  סגן 
 17,550 מהם   ,₪  46,526 של  לסכום  ב-2017  גדל  הבוחר, 
7,273 להדפסות  ומברקים,  לדואר   12,100 יעוץ מקצועי,  עבור 

ופרסומים והיתר לצרכי משרד ומחשוב.

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

'הטרקטורונים של משרד הפריפריה. צילום: קבוצת העיתונאים 'המטבחון - זירה מקומית

קשר עם הבוחר: ספרות מקצועית, 
כיבוד קל ומכשירי סלולר

מי  'קשר עם הבוחר',  נציגי הציבור ב-2017 עבור הסעיף  כמה הוציאו 
חסך ומי בזבז ולאלו מטרות יועד הכסף?  השיאן במפלגות החרדיות: 
ח"כ אייכלר, החסכן ביותר: משולם נהרי  וכיצד השר דרעי נהנה מקשר 

עם הבוחר אף שלא הוציא שקל בסעיף זה?



חלב בקבוק 3%
1 ליטר בד״ץ העדה החרדית

חלב בקבוק 1%
1 ליטר ועדת מהדרין

מארז שלישיית קוטג׳
3 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

מארז מיני קרלו
16 יח' X 100 גר' בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי
2 יח׳ X 500 גר׳ ועדת מהדרין

חדש בכשרות מהדרין לפסח

מארז זוג שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר בד"ץ העדה החרדית

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע

תנובה הבחירה של הבית

פתיתי עמק 
מופחתת שומן 15%

200 גר׳ ועדת מהדרין

מארז זוג חרמון
2 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

ועוד מגוון מוצרים חדשים המצטרפים למאות המוצרים הכשרים לפסח למהדרין

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי

YOLO WHITE  
  שוקולד לבן

בטעם קרם פטיסייר ופטל
123 גר‘ ועדת מהדרין

המעדניה של עמק
מופחתת שומן 15% 

400 גר׳ ועדת מהדרין

מארז שמינייה באדי תות
8 יח' X 125 גר' ועדת מהדרין

YOLO WHITE  
  שכבות שוקולד לבן וחלב

בטעם קרמל מלוח
122 גר׳ ועדת מהדרין
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פישל רוזנפלד

מזה מספר חודשים מנהלת עיריית אלעד משא ומתן עם 
הגדול  הגג  הסכם  על  והשיכון  הבינוי  האוצר,  משרדי 
שעתיד להיחתם בעיר החרדית. השבוע הבשילה התכנית 
את  אישרה  האוצר  משרד  של  )ות"פ(  ופיתוח  לתכנון  והועדה 

הסכם הגג הראשון לעיר שכל תושביה חרדים.
על פי ההסכם, במהלך השנים 2018-2020 ישווקו בעיר אלעד 
כ-5,400 יחידות דיור ובנוסף כ-13,300 יחידות דיור שוות ערך 
למסחר ותעסוקה בארבעה מתחמים בקרקע מדינה. לאלה עשויים 
להתווסף באישור הוועדה המקומית כ-1,567 יחידות דיור מכוח 
תקנות התכנון והבניה, כך שסך הכל צפי יחידות הדיור שישווקו 

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

מוסדות הציבור מוערכת בכ-270 מיליון ₪.
הבינוי  משרד  ע"י  ופותחה  הוקמה  תוכננה,  אלעד  "העיר 
והשיכון בשנות ה-90 ומונה כיום כ-47,000 תושבים וכ-7,500 
יח"ד", נכתב בהודעת המשרד. "הסכם הגג בעיר מתוכנן להתבצע 
בשני שלבים כאשר בשלב הראשון ישווקו כ-5,400 יח"ד וכ-1.6 

מיליון מ"ר בהם כ-13,300 יח"ד לתעסוקה ומסחר".
"בשלב השני ובכפוף לאישור גופי התכנון המוסמכים ישווקו 
עוד כ-6,500 יח"ד, כך שעם סיום השלב השני העיר אלעד תכפיל 
את מספר יחידות הדיור בה. חשוב לציין כי כל הבנייה תתבצע 

כמעטפת לעיר בצורה שווה, מבלי לפגוע במרכז העיר הקיים".
לדברי שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, הסכם הגג "יכפיל את 
מספר יחידות הדיור בעיר אלעד וייתן מענה למשפחות המבקשות 
להתגורר בעיר". עוד ציין גלנט, כי "הסכם גג זה מצטרף לשורת 
לטובת  האחרונות  השנים  בשלוש  מקדמים  שאנו  התכניות 

האוכלוסייה החרדית ובמטרה לקדם מגוון רחב של פתרונות דיור 
כפי שלא נעשה מאז קום המדינה. הדאגה לכלל המגזרים ובכללם 
ומעולם.  עיניי מאז  לנגד  הינו ערך מרכזי העומד  המגזר החרדי 
בשיווק  המרץ  במלוא  לפעול  ימשיך  והשיכון  הבינוי  משרד 

תכניות הנותנות מענה לכל אזרח ולכל מגזר במדינת ישראל".
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מר חגי רזניק, אמר השבוע כי 
אשר  ראשון  גג  הסכם  זהו  כאשר  ממש,  של  בבשורה  "מדובר 
מתוכנן בעיר חרדית. הסכם הגג שאושר היום מהווה צעד נוסף 
בשורה של צעדים שמקדם משרד הבינוי והשיכון בהובלת השר 

גלנט לטובת האוכלוסייה החרדית".
מתווה  אישור  על  בירך  פרוש,  ישראל  אלעד,  עיריית  ראש 
הסכם-הגג ואמר כי "מדובר בהסכם היסטורי עבור המגזר החרדי, 

ובעבור אלפי בתי אב הסובלים היום ממצוקת דיור".
לאיכות  ארגונים  שמובילים  להתנגדות  גם  התייחס  פרוש 
הירוקים  בארגונים  גורמים  "ישנם  כי  ואמר  לתכנית  הסביבה 
השונים שמנסים להעלות טענות על סכנות ליערות הסמוכים לעיר 
אלעד, מדובר בטענות שאינן נכונות, משום שבקשת הסיפוח של 
השטחים הללו היא דווקא כדי לשמור על שטחים ירוקים בתוך 
תחומי העיר. אין ולא הייתה לנו שום כוונה להרוס את היער עבור 

בניה, גם לציבור החרדי מגיע שטחים ירוקים".

חתימה – עוד השבוע

לתכנון  בועדת  ההסכם  אישור  עם  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
ופיתוח הופעלו לחצים קדחתניים בעיריית אלעד בכדי לקיים את 
טקס החתימה מוקדם ככל האפשר, זאת, עקב החשש הגובר כי 

הממשלה לא תאריך ימיה.
מהמידע שהגיע ל'קו עיתונות' עולה עוד, כי במידה ולא יהיה 
מכשול פוליטי בדרך, כדוגמת חוק הגיוס ותקציב המדינה לשנת 

2019, יתקיים טקס החתימה כבר ביום ראשון הקרוב.
בין המשתתפים שצפויים להגיע  כי  ל'קו עיתונות',  נודע  עוד 
לטקס נמנה ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר משה כחלון, שר 
הבינוי והשיכון יואב גלנט ושר הפנים אריה דרעי. בנוסף, צפויים 
שכן  חרדים,  שרים  וסגני  כנסת  חברי  מעט  לא  בטקס  להשתתף 

מדובר בהסכם גג ראשון בעיר חרדית.

מודעה ופשרה

על  הביטחון  משרד  הודעת  עם  חודשים,  מספר  לפני  כבר 
הפשרת שטחי האש לבניית יחידות דיור, בד בבד לדיווחים על 
המגעים המתנהלים בכל הנוגע להסכם הגג, פרסמה עיריית אלעד 

בכלי התקשורת המקומיים מודעה שעוררה סימני שאלה רבים.
במודעה המדוברת התייחסה העירייה ל"פניות רבות שהגיעו 
לאלעד",  הסמוכים  בשטחים  קרקעות  שיווק  בדבר  לעירייה 
הבינוי  משרד  ורק  אך  כי  לציבור  הובהר  ובה  המודעה,  כלשון 

והשיכון יכול לשווק את אותן קרקעות.
"הננו להבהיר", נכתב בראש המודעה, "כל השטחים הקשורים 
הדיור  ויחידות  האש  שטח  אלעד,  של  המתגבש  הגג  להסכם 
השונים  בשלבים  עכשיו  ועומדים  לעיר,  להתווסף  שמתוכננות 
לשיווקים  עומדים  ולא  פרטיים  שטחים  אינם  ותכנון  להגשה 

פרטיים, אלא במכרזי משרד הבינוי והשיכון".
החרדי  הנדל"ן  שוק  בכירי  את  הפתיעה  המודעה  כאמור, 
והביאה לשיח מורט עצבים בין בכירי הענף שניסו לפענח אותה.

בעיריית  בכיר  אומר  לעירייה",  פניות  מגיעות  פתאום  "מה 
שהם  גג,  הסכם  יש  כזה.  הוא  "החשבון  עיתונות'.  ל'קו  אלעד 
קרקעות מדינה שצפויים לצאת לשיווק. השטחים עליהם אנחנו 
מדברים הם שטחים של המדינה ולא שטחים פרטיים. נקודה", 

אומר הבכיר.
הבכיר מוסיף כי הוא "חושב שאנשים מספיק 
אינטליגנטים כדי להבין למה אנחנו מתכוונים. 
זה שיש אנשים שלוקחים את הפרסומים שלנו 
מטעמים,  מזה  לעשות  ומנסים  הגג  הסכם  על 
שלהם  שהפרויקט  ולהגיד  אנשים  להטעות 
שבסוף  מאמין  אני   – העיר  להרחבת  קשור 

מישהו יתבע אותם".
הדברים  מי  כלפי  להקשות  כשהוספנו 
פרויקט  לנקוט בשם של  סירב הבכיר  אמורים, 
ספציפי ורק אמר כי על התושבים "לבדוק טוב 
טוב על המפות מה הם קונים. אולי יש אנשים 
המחזיקים קרקע פרטית באזור – אבל לא משהו 

שידוע לנו", אמר.
נציין כי למחלקת התחקירים של 'קו עיתונות' 
לפרויקטים  הנוגעות  פניות  מעט  לא  הגיעו 
לדירות  'זכויות'  מוכרים  בהם  הזה,  מהסוג 
בשטחים שרחוקים מלהגיע לכדי בניה, במקרה 
המשווקים  בבעלות  שלא  ושטחים  הטוב, 
גם  ונתקלתם  במידה  יותר.  הגרועים  במקרים 
לפנות  מוזמנים  הנכם  זה,  מסוג  במקרים  אתם 
'קו עיתונות' בכתובת  למחלקת התחקירים של 

fishel@kav-itonut.co.il שר הביטחון וראש העיר גוזרים סרט עם ההכרזה על הפשרת שטחי האש. צילום: יוסי רוזנבוים 

טקס החתימה על הסכם הגג באלעד יתקיים כבר בראשון הקרוב 
שהביאו  והנוכלים  העירייה  שהפיצה  המוזרה  ההודעה  בלעדי:   •
מספיק  "אנשים  עיתונות':  ל'קו  בעירייה  בכיר   • לפרסומה 

אינטליגנטיים להבין באיזה פרויקט מדובר"

אלעד: הבשורה, החתימה 
והמאבק בנוכלים

המודעה שפורסמה מטעם העירייה

חשיפת 

תונות'
'קו עי
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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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כסף קטן

הגמ"חים ימשיכו להשתמש במזומן

שניה  בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
השימוש  לצמצום  החוק  את  ושלישית 
לתוקפו  שייכנס  החדש,  החוק  לפי  במזומן. 
השימוש  על  המגבלה  סכום  חודשים,  כ-9  בתוך 
במזומן יעמוד על 11,000 ₪ בכל עסקה צרכנית 
ו-50,000 ₪ למי שאינו עוסק )לדוגמא: מתנות(. 
לעוסק  כספיים  עיצומים  של  מדרג  קובע  החוק 
וקנסות פליליים למי שאינו עוסק במקום שיעור 

קנס של 30% על הפרה ראשונה.
בפעילות יו"ר וועדת הכספים, חה"כ משה גפני, 
המוסדות  כפי  מהחוק,  לחריגה  הגמ"חים  זכו 
הפיננסיים. אלא שבשונה מהמוסדות הפיננסיים, 
הנתונים תחת פיקוח משטר הרשות להלבנת הון, 
הגמ"חים אינם מפוקחים, מה שהביא להתנגדות 

עזה מצד הרשות.

השיכון ישקיע 100 מיליון במודיעין עילית

1823 לקידום  במסגרת החלטת ממשלה 
החרדית,  האוכלוסייה  עבור  דיור  פתרונות 
הוחלט על פיתוח העיר מודיעין עילית, במסגרתו, 
תקודם בנייתן של כ-3,500 יחידות דיור בתכניות 
העלות  ומאושרות.  זמינות  כבר  אשר  בעיר  בניה 
 .₪ מיליון  בכ-100  מוערכת  הכוללת  התקציבית 
בהחלטה שותפים משרד הבינוי והשיכון, משרד 
האוצר, משרד הפנים, המשרד לפיתוח הפריפריה, 
הנגב והגליל, משרד התחבורה, המשרד לשירותי 

דת, משרד החינוך ורשות מקרקעי ישראל.

התעשייה האווירית תימכר ב- 1.8 מיליארד ₪ 

החליטה  המדינה  מניות  למכירת  הוועדה 
למכירת  הכללי  החשב  סיכום  אישור  על 
 1.8 ל-  בתמורה  לאלביט,  מערכות  תעש  חברת 
מיליארד ₪, בתוספת 100 מלש"ח תלויי תוצאות.

המדינה תרכוש דירות בכמיליארד שקל

התייחס  גלנט,  יואב  והשיכון,  הבינוי  שר 
אגרות  לגיוס  הממשלה  בישיבת  השבוע 
החוב של עמידר ואמר כי המדינה תשקיע בקרוב 
ציבורי.  לדיור  דירות  לרכישת  כמיליארד שקלים 
על  האוצר  שר  עם  יחד  הכרזתי  כשנה  "לפני 
הציבורי.  הדיור  דיירי  לטובת  דרמטיים  מהלכים 
למשתכן'  'מחיר  מדירות   5% הקצאת   - הראשון 
בפרויקטים כלכליים לטובת דירות לדיור ציבורי 
שבוצע והוטמע, והשני - גיוס מיליארד ש"ח על 
פני עשר שנים לרכש דיור ציבורי שמתבצע בימים 

אלו", אמר השר עם ההצהרה.

מנהל רשות המסים החדש: ערן יעקב

של  הצעתו  את  השבוע  אישרה  הממשלה 
ערן  את  למנות  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
יעקב  המסים.  רשות  מנהל  לתפקיד  יעקב 
במשרד  השכר  על  כממונה  כיום  המכהן   ,)51(
רשות  למנהל  כמשנה  לכן  קודם  שימש  האוצר, 
המסים והיה אמון, בין היתר, על קידום תהליכים 
ניהול  ברשות,  מרכזיים  ופרויקטים  אסטרטגיים 
לעמוד  המשיך  בנוסף,  רפורמות.  וקידום  ועדות 
שאותה  ברשות  וכלכלה  לתכנון  החטיבה  בראש 

ניהל כשש שנים.

ראש מטה הדיור: זאב ביילסקי

הצעתו  את  בישיבתה  אישרה  הממשלה 
של שר האוצר, משה כחלון, למנות את זאב 
ביילסקי לתפקיד ראש מטה הדיור. ביילסקי )69(, 
שורה  מילא  רעננה,  עיריית  כראש  כיום  המכהן 
ארוכה של תפקידים ניהוליים ומקצועיים בשירות 
כחבר  כנסת,  כחבר  לכן  קודם  וכיהן  הציבורי, 
הסוכנות  הנהלת  כיו"ר  ובטחון,  חוץ  בוועדת 

היהודית וכיו"ר ההסתדרות הציונית העולמית.

פישל רוזנפלד

השבוע  שהתקיימה  עיתונאים  במסיבת 
במשרד האוצר בירושלים, הגיש הארגון 
למנכ"ל משרד  כלכלי  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף 
של  חוזקה  על  הדו-שנתי  הדו"ח  את  האוצר 
הממשלה  פעולות  לצד  הישראלית,  הכלכלה 

ומשרד האוצר בשנים 2017-2016. 
בישראל  הממוצעת  הצמיחה  כי  עולה  מהדו"ח 
על  ושומרת   3.3% על  עומדת   2012 שנת  מאז 
העודף   .OECD-ה ממוצע  מעל  חיובי  פער 
החוב- יחס  וכן  לחיוב  צוין  השוטף  בחשבון 

של  מהממוצע  נמוכה  ברמה  מצוי  אשר  תוצר, 
עולה  עוד  לרדת.  כן  גם  מוסיף  הארגון,  מדינות 
בישראל  הנמוכה  האבטלה  רמת  כי  מהדו"ח, 
של  ברווחה  ולשיפור  הכלכלית  לרווחה  תורמת 
התואם  נתון,  במדינה.  החלשות  האוכלוסיות 
לפיה  הראשי  הכלכלן  הצביע  עליה  המגמה  את 
ההכנסות והתצרוכת של השכבות החלשות עלו 
בעשור  החזקות  מהשכבות  יותר  מהיר  בקצב 
.OECD-האחרון, בייחוד בהשוואה למדינות ה

של  הטוב  מצבה  את  הדו"ח  מייחס  היתר,  בין 
רפורמות  של  לשורה  הישראלית  הכלכלה 
בעשורים  במדינה  שיושמו  מוצלחות  מבניות 
העלייה  גל  קליטת  ה-90',  בשנות  האחרונים: 
הגדול מבריה"מ לשעבר, עידוד השקעות בענף 
מערכת  של  והליברליזציה  המתהווה,  ההי-טק 
ה-2000,  שנות  ובתחילת  הגבוהה;  ההשכלה 
העבודה.  בשוק  להשתתפות  התמריצים  הגדלת 
הטובים  הכלכליים  התנאים  כי  מדגיש  הדו"ח 
השוררים בישראל כיום מהווים הזדמנות טובה 
אשר  נוספות  מבניות  רפורמות  של  ליישומן 
יסייעו בהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני 

הכלכלה המקומית. 
בשיפור  עוסק  בדו"ח  המרכזיים  הסעיפים  אחד 
 OECD-ה בראיית  העבודה.  בשוק  משמעותי 
אחד  הינו  העבודה  בשוק  בהשתתפות  הגידול 
ברמת  הפערים  לצמצום  העיקריים  מהגורמים 
רמת  על  דגש  שם  הדו"ח  זאת,  עם  יחד  החיים. 
החרדית  האוכלוסייה  בקרב  הנמוכה  הכישורים 
והערבית. מצב זה לא מאפשר לאוכלוסיות אלו 
השתכרות  פוטנציאל  עם  בסקטורים  להשתלב 
עובדים  לכך,  אי  ההי-טק.  ענף  כדוגמת  גבוה 
קרובות  לעיתים  "לכודים"  אלו  מאוכלוסיות 
לרמת  שתורם  מה  נמוכה,  שכר  ברמת  במשרות 

אי השוויון בישראל. 
לשיפור  לפעול  לממשלה  ממליץ  הדו"ח 
החלשות  האוכלוסיות  בקרב  הכישורים  רמת 
השוויון  אי  להפחתת  ממאמציה  כחלק  וזאת 
הודגשה  זו  המלצה  לעובד.  הפריון  והעלאת 
הדמוגרפית  להתפתחות  התחזיות  בראי  בייחוד 
צפויות  במסגרתן  הקרובים,  בעשורים  בישראל 
יחדיו  להוות  והחרדית  הערבית  האוכלוסיות 
המאה  באמצע  כבר  מהאוכלוסייה,  כמחצית 

הנוכחית.
יודעים,  כבר  גם את מה שכולנו  הדו"ח מאשש 
באופן  מתנהלת  בישראל  הבנקאית  המערכת  כי 
בבד  בד  אך  גבוהה,  תפעול  ובעלות  ריכוזי 
מציין לטובה את הצעדים שקידם משרד האוצר 
להגברת התחרותיות בסקטור הבנקאות וביניהם 
חברות  הפרדת  שטרום,  ועדת  מסקנות  אימוץ 
ובניית  הגדולים  מהבנקים  האשראי  כרטיסי 

מאגר אשראי מרכזי.
הצפויה  התמיכה  להגדלת  גם  מתייחס  הדו"ח 
מיליארד  כ-4  של  בסכום  הנכים,  באוכלוסיית 
ש"ח )0.3% מהתוצר( ומצביע על כך שגם לפני 
בכ- הסתכמה  העלות  התמיכה,  הגדלת  אישור 
1.4% מהתוצר בישראל, נתון הגבוה מהממוצע 
 OECD-העומד על 1% מהתוצר. ה OECD-ב
המדינות  בקרב  שהצטבר  מהניסיון  כי  מזהיר 
בביקוש  לעלייה  יגרום  זה  צעד  המפותחות, 
לקצבאות ויתמרץ באופן שלילי השתלבות בשוק 

התעסוקה בקרב האוכלוסיות החלשות.
בראיה לעתיד, ה-OECD צופה המשך צמיחה 
בקצב  הדרגתית  ועלייה  כ-3.5%  של  בשיעור 
לסביבת  צפי  על  מבוססת  התחזית  האינפלציה. 
של  וההשקה  גבוהות  השקעות  נמוכה,  ריבית 

שדות הגז לווייתן וכריש. 

"עדות ליציבות"

עם הגשת הדו"ח, אמר שר האוצר משה כחלון 
ארגון  של  השנתי  "הדו"ח  כי  לעיתונאים 
ה-OECD הוא עדות בינלאומית נוספת ליציבות 
ולעוצמה של הכלכלה הישראלית". כחלון הוסיף 
ואמר כי "הדו"ח מדגיש כי לכלכלת ישראל נתוני 
חזקה,  צמיחה  דופן,  יוצאי  וביצועים  מאקרו 
במגמת  שנמצאת  חיים  ורמת  נמוכה  אבטלה 
אוצר  כשר  עבורי  ביותר  המשמח  הנתון  עלייה. 
השכבות  של  וההתחזקות  הצמיחה  חלחול  הוא 
ועוד,  זאת  החזקות.  לשכבות  ביחס  החלשות 
בבירור  לראות  ניתן  כי  מדגישים  הארגון  נציגי 
מגמה  לשינוי  סימנים  ואף  מחירים  התייצבות 
בשוק הדיור. כל אלו מוכיחים כי המדיניות של 
כלכלה חופשית עם חמלה ורגישות חברתית היא 

הדרך הנכונה עבור הכלכלה הישראלית".
אף  התייחס  באב"ד,  שי  האוצר,  משרד  מנכ"ל 
שם   OECD-ה "דו"ח  כי  ואמר  לדו"ח  הוא 
המובילות  הכלכלות  בחזית  ישראל  מדינת  את 
שלנו  שהכלכלה  כך  על  מצביע  הדו"ח  בעולם. 
נמוך  אבטלה  אחוז  עם  יציבה,  חזקה,  צומחת, 
 OECD-ה ועולה.  הולך  השתתפות  ושיעור 
בתקציב  שהובלנו  לרפורמות  גבית  רוח  מעניק 
צמיחת  להמשך  יסייעו  שהן  ומציין  האחרון 
המשק והפחתת הריכוזיות. המדיניות הכלכלית 
ורגישות  חופשית  כלכלה   – מובילים  שאנחנו 
חברתית, תוך כדי הצמחת המשק וניהול אחראי 

של התקציב, מוכיחה את עצמה כיעילה ונושאת 
תוצאות".  

"כלכלת  נוה,  יואל  הראשי,  הכלכלן  לדברי 
בקצב   ,2017 בשנת  לצמוח  המשיכה  ישראל 
בהמשך  זאת,  )כ-3%(.  לפוטנציאל  הקרוב 
לצמיחה מהירה אף יותר שנרשמה בשנת 2016. 
ונתמכה  התוצר  רכיבי  כל  את  הקיפה  הצמיחה 
הגלובלית  בכלכלה  שחל  משמעותי  בשיפור 
קצב  האצת  לאור  בעיקר  החולפת,  בשנה 
ההתרחבות של הסחר העולמי. תחזית הצמיחה 
בקצב  צמיחה  המשך  צופה   2019-2018 לשנים 
יצוא  של  להתאוששות  הצפי  בזכות  דומה, 
הסחורות לצד המשך התרחבות הצריכה הפרטית 

והציבורית".
נווה הוסיף וציין, כי "המשך ההתרחבות בצריכה 
הפרטית משקף את העלייה בסטנדרט הצריכה, 
בדגש על אוכלוסיות בעלות רמות הכנסה נמוכות 
יותר, ומוַנע מזמינות אשראי זול, מהורדות מסים 
על תצרוכת ומהשיפור המתמשך בשוק העבודה. 
התמריצים  לשימור  רבה  חשיבות  ישנה  לפיכך, 
נמשכת  במקביל,  העבודה.  לשוק  להצטרפות 
מגמת החלחול של הצמיחה לשכבות החלשות, 
תופעה המייחדת את ישראל ממדינות מפותחות 

אחרות".
במערכת  גם  לתגובות  הביא  הדו"ח  פרסום 
דו"ח  זה  אין  כי  שטענו  מי  היו  שם  הפוליטית, 
קסניה  הכנסת  חברת  הגיבה  למשל  כך  טוב. 
איך  פה,  טוב  כך  כל  ״אם  כי  ואמרה  סבטלובה 
ישראלים כל כך רע פה? התשובה היא  להרבה 
שחסרה מנהיגות שתוציא את הצמיחה מדו״חות 
סבטלובה,  לדברי  עצמם".  החיים  אל  האקסל 
"התל״ג לנפש בישראל עלה לרמה ה-20 בעולם, 
אבל ילדים עניים וקשישים שבוחרים בין אוכל 
שבוע  לפני  רק  זאת.  מרגישים  לא  ותרופות 
הרקיע  העובדים  הקשישים  שאחוז  נתבשרנו 
קשישים  ואלפי  האחרונות,  בשנים  שחקים 
נהיו  שהם  בגלל  לא   - בניקיון  לעבוד  נאלצים 
יותר בריאים, כי הם חייבים להביא אוכל הביתה 

והפנטזיות והקצבאות נשחקות".
התייחס  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות,  יו"ר  גם 
לדו"ח ואמר שהוא מציג "תמונת מצב מורכבת". 
ויציבותה  לדבריו, "הדו"ח מדגיש את עוצמתה 
בצמצום  הצורך  לצד  הישראלית  הכלכלה  של 
שהובילה  הצעדים  בהכנסות.  השוויון  חוסר 
ההסתדרות בשנים האחרונות, כמו העלאת שכר 
את  ולשפר  השוויון  את  לקדם  עזרו  המינימום, 
הנמוך.  השכר  בעלי  בקרב  בעיקר  ההכנסות, 
עדיין  העוני  היקפי  הטובות,  הבשורות  אף  על 
גדולים, בייחוד בקרב עובדים מהקהילה החרדית 
וערביי ישראל. אין זה מתקבל על הדעת כי אדם 
עובד יהיה עני, ולכן ההסתדרות תמשיך להיאבק 
הכלכליים  הפערים  לצמצום  עוצמתה  במלוא 
והחברתיים, תוך הכללה אמיתית וצעדים נוספים 

לקידום השוויון".

דו"ח ה-OECD: לשפר 
כישורים במגזר החרדי

הדו"ח מצביע על מגמות חיוביות וצמיחה משמעותית בישראל, אך מזהיר 
הכלכלה  של  לעוצמה  "עדות  כחלון:   • הנכים  קצבאות  העלאת  מפני 
הישראלית" • מנכ"ל האוצר: "הדו"ח מעניק רוח גבית לרפורמות שהובלנו 
יו"ר ההסתדרות: "היקפי העוני עדיין גדולים, בייחוד  בתקציב האחרון" • 

בקרב עובדים מהקהילה החרדית"
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פישל רוזנפלד

הפוליטית  המערכת  את  באחרונה  שהסעיר   ,4,000 תיק 
ערך,  לניירות  הרשות  חקירת  התפתחות  עם  והמשפטית, 
שבבעלותו  החברה  שימשה  החשד  פי  על  כי  שהעלתה 
ראש  את  וכלי התקשורת שלה  אלוביץ'  איש העסקים שאול  של 
הממשלה נתניהו, מגיע השבוע אל הממונה על הגבלים עסקיים, 
את  לרעה  ניצלה  שבזק  לקבוע  שוקלת  היא  כי  לבזק  שהודיעה 
בתחרות.  לפגוע  מנת  על  פסיביות  תקשורת  בתשתיות  שליטתה 
חסימה  של  בדרך  לכאורה,  נעשתה,  בתחרות  הפגיעה  כאשר 
קווית  תקשורת  רשת  לפרוס  המבקשות  המתחרות  על  והכבדה 
על גבי התשתית של בזק. בכך עלולה התנהגותה של בזק לעכב 
התפתחות התחרות באספקת שירותי תקשורת. בגין זאת, שוקלת 
הממונה להטיל על בזק עיצומים כספיים בסכום מצטבר של כ-30 

מיליון ש"ח. 
הודעת הממונה יוצאת בתום בדיקה שארכה כשנה ואשר אותה 
את  הרשות  בחנה  במסגרתה  העסקיים.  ההגבלים  רשות  ניהלה 
בכל הקשור בשימוש בתשתיות הפאסיביות  בזק  התנהלותה של 
מתחרותיה  בזק,  ובהם  רבים  מגורמים  נתונים  ואספה  שלה 
כן  כמו  התקשורת.  וכן ממשרד  בזק  של  פוטנציאליות  ומתחרות 

התייעצה רשות ההגבלים העסקיים עם רשויות זרות. 
רשת  לפרוס  חדשות  שחקניות  של  כוונתן  הוא  לפרשה  הרקע 
תקשורת קווית עצמאית מבוססת סיבים אופטיים בישראל במסגרת 
רפורמת השוק הסיטונאי שיזם משרד התקשורת עוד בשנת 2012. 
של  מערכת  שהיא  פסיבית,  תקשורת  בתשתית  מחזיקה  בזק 
המדינה  ברחבי  הפרוסה  נוספים,  ומתקנים  עמודים  צינורות, 
ומאפשרת העברת כבלי תקשורת אל הבתים בישראל. במקומות 
כבלי  לפריסת  היחידה  הזמינה  הפסיבית  התשתית  בארץ  רבים 
תקשורת היא התשתית של בזק. הקמת תשתית פסיבית עצמאית 
בעייתית  היא  מאוכלסים  ביישובים  בזק  של  התשתית  על  נוספת 
החפירה  עבודות  בכך,  הכרוכות  הגבוהות  העלויות  נוכח  ביותר, 
יוצרים  כזאת  תשתית  שהקמת  השיבושים  הנחוצות,  הנרחבות 
לציבור הרחב וריבוי ההיתרים הנדרשים להנחת תשתית כאמור. 
משום כך תשתית התקשורת הפסיבית של בזק הכרחית על מנת 
לפרוס ביישובים מאוכלסים רשת תקשורת קווית חדשה אל בתי 

הלקוחות.

המבקשות  ופרטנר  כסלקום  חברות  של  מצדן  בזק  אל  "פניות 
רשתות  לפרוס  מנת  על  בזק  של  הפסיבית  בתשתית  להשתמש 
ועיכובים רבים", נכתב  תקשורת קווית עצמאיות נתקלו בקשיים 
בהודעת הרשות, בה צוין כי בדיקת הרשות התמקדה בשני קשיים 
מרכזיים אותם הציבה בזק בפני המתחרות שביקשו לעשות שימוש 

בתשתית הפסיבית שלה על מנת לפרוס רשת תקשורת קווית. 
"ראשית, בזק מנעה לכאורה מהמתחרות את הגישה למקטעים 
בין התשתית ברחוב  הסופיים של התשתית הפסיבית, המחברים 
לגוב  עד  שלה  הפסיבית  בתשתית  פריסה  אפשרה  בזק  לבניינים. 
בהם  המקטעים  פרטית.  בבעלות  לשטח  הכניסה  שלפני  האחרון 
בזק לא אפשרה פריסה של סיבים הם חלק ניכר וחיוני מהתשתית 
משמעות  הלקוחות.  בתי  אל  להגיע  מנת  על  הנחוצה  הפסיבית 
סירובה של בזק הוא שעל המתחרות בבזק לחפור ולהטמין תשתית 
פסיבית עצמאית מהגוב האחרון שלפני הכניסה לשטח בבעלות 
פרטית ועד לבית הפרטי עצמו. הקמה עצמאית כאמור כרוכה בין 
השאר בחפירה, במטרד ציבורי, בהשגת היתרים מרשויות שונות 
מתרגמים  אלה  כל  השטח.  פני  לשינוי  בתים  מוועדי  והסכמה 
לעלויות ניכרות המתווספות לפרויקט יקר ועתיר סיכונים וליצירת 

עיכוב משמעותי בהקמת רשת תקשורת קווית", נכתב בהודעה. 
עוד נכתב כי "בזק מונעת את הגישה לתשתית בחצרות הבניינים 
שלא  לחברות  אפשרה  היא  אחרים  במקרים  אולם  ממתחרותיה, 
הבניין.  אל  מהרחוב  שמוביל  הרשת  למקטע  גישה  בה  התחרו 
הדבר קרה הן עם הוט, בתקופה בה בזק והוט לא היו מתחרות, 

והן עם יס, חברת בת של בזק עצמה". 
"שנית", הוסיפו ברשות לנמק את הסיבה לקנות, "בזק דרשה 
סיבים  בסיס  על  תקשורת  רשת  לפרוס  המעוניינות  מהמתחרות 
אופטיים בתשתית הפסיבית שלה כי יפרסו את הסיבים תוך חיתוך 
וחיבור מחדש של כבל הסיבים האופטיים במספר רב של נקודות 
בדרכו אל נקודת היעד, היא בית הלקוח. דרישה זו לחיתוך הסיבים 
משמעותה השתת עלויות ניכרות על החברות וכן, פגיעה באיכות 
רשת התקשורת הנפרסת. עקב דרישתה של בזק מתחרותיה נמנעו 

מפריסה של סיבים ברשת התקשורת הפסיבית שלה". 
לדברי הרשות, "בזק חזרה בה מדרישה זו לחיתוך כבל הסיבים 
כי  הכריע  התקשורת  שמשרד  לאחר  רק  נקודות  של  רב  במספר 
בין  להביא  עלול  שהדבר  כיוון  ותבוטל,  מוצדקת  אינה  הדרישה 
לייקור בפריסת הרשת, לפגיעה באיכות השירות שיסופק  השאר 

בדיקה  בפריסתה.  ולעיכוב  כשל  נקודות  להוספת  באמצעותה, 
של  רשת  לעצמה  פרסה  בזק  כאשר  כי  לימדה,  הרשות  שערכה 
תדירות  באותה  הסיבים  את  חתכה  לא  היא  אופטיים  סיבים 
לצורך פריסת הסיבים האופטיים של  כפי שדרשה  היקף  ובאותו 

מתחרותיה". 
בסיכום ההודעה נכתב כי "דרכי פעולה אלה של בזק עלולות 
זאת  תקשורת.  שירותי  באספקת  התחרות  בהתפתחות  לפגוע 
ואף  לעכב  להרתיע,  עלולים  הערימה  שבזק  שהקשיים  משום 
למנוע ממתחרות חדשות לפרוס רשתות תקשורת או להרחיב את 
נדחית,  הפחות  לכל  או  מהציבור,  נמנעת  בכך  בתחום.  פעילותן 
התפתחות של תחרות באספקת שירותי תקשורת שביכולתה לגרום 
של  ובמחירים  ללקוחות  המסופקת  הרשת  באיכות  ניכר  לשיפור 
שירותי תקשורת שונים כמו טלוויזיה, אינטרנט וטלפוניה נייחת. 
של  לרעה  ניצול  לכאורה  מהוות  לעיל,  כמפורט  בזק,  פעולות 
מעמד מונופוליסטי וסירוב בלתי-סביר לספק מוצר שבמונופולין. 
בהתאם, שוקלת הממונה להטיל על בזק עיצומים בסכום מצטבר 

של כ-30 מיליון ש"ח".  
כמו כן, שוקלת הממונה להטיל עיצומים בסך של שבע מאות 
הייתה  כי  נמצא  לגביה  נושא משרה בכירה בבזק,  על  אלף ש"ח 
מעורבת במדיניות החברה ובביצוע ההפרות לכאורה. "לבזק זכות 
להשמיע טענותיה בפני הממונה בטרם תגבש הממונה את עמדתה 

הסופית", צוין בהודעה.
כחמישה  לפני  בזק  על  שהוטל  לקנס  מצטרפות  אלו  קנסות 
רפורמת  תקיעת  בגין  שקלים,  מיליון   11.3 בגובה  חודשים, 
טלפוניה  קווי  למכור  סירובה  בעקבות  הסיטונאית,  הטלפוניה 
למתחרות. "קיבלנו הנחיה לפעול בנחישות למילוי הוראות משרד 
התקשורת בנושא, שכן המשרד שוקל לפתוח בהליך נוסף", נמסר 

אז מבזק.
מבזק נמסר בתגובה: "לדעת החברה, מסקנות רשות ההגבלים 
העסקיים בבדיקה המדוברת, שגויות מיסודן. בזק שיתפה פעולה 
פעילותה  כל  כי  והראתה  בעניין,  הרשות  בבדיקת  מלא  באופן 
משרד  להוראות  ובהתאם  חוק  פי  על  התבצעו  ופעולותיה 
סיפקה  בזק  פיזיות.  בתשתיות  לשימוש  השירות  ותיק  התקשורת 
השירות,  לתיק  בהתאם  שירותים  האחרות  התקשורת  לחברות 
ובאופן זהה לדרך שבה היא מתקינה את תשתיותיה שלה עצמה. 
אנו משוכנעים כי במהלך השימוע נוכיח כי בזק עשתה כל המוטל 
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הפעימה  בעקבותיו,  שהגיעו  וההבנות  המחאה  גל  אחרי 
עוד  לתוקפה  תיכנס  הנכים  קצבאות  להעלאת  הראשונה 

החודש, בקצבאות מרץ.
הראשונה  הפעימה  לתוקפה  תיכנס  החודש 
שירותים  הכללית,  הנכות  קצבאות  העלאת  של 
)זקנה( למי  ותיק  וקצבת אזרח  נכה  ילד  מיוחדים, 
ותיק.  אזרח  לקצבת  כללית  נכות  מקצבת  שעבר 
לחוק,  תיקון  הכנסת  חוקקה  לאחרונה  כזכור, 
הקובע כי הקצבאות יעלו ב-3 פעימות: הראשונה 
בחודש מרץ 2018, השנייה בשנת 2020 והשלישית 

בשנת 2021.
על פי החוק המתוקן, על הממשלה להחליט על 
סוף  עד  הבאות  בפעימות  הקצבאות  הגדלת  אופן 
שנת 2019. עם זאת, בכל הנוגע לפעימה הראשונה, 
שכאמור, תיכנס לתוקפה כבר החודש, כבר הוחלט 
כי שיעור הקצבה המלאה יהיה 2,820 ₪ )לעומת 

2,350 ₪(. קצבת שירותים מיוחדים תגדל בכ-200 ש"ח לזכאים 

לקצבה זו בשיעורים גבוהים. בנוסף, כל הזכאים לקצבה החודשית 

הנוספת )קח"ן( יקבלו 452 ₪ ללא תלות באחוז הנכות הרפואית 

שנקבעה להם.

ההכנסה  סכום  יוגדל  הראשונה,  הפעימה  במסגרת  בנוסף, 

הפחתה  תופחת.  שקצבתכם  מבלי  להרוויח  שתוכלו  מעבודה 
 100% בשיעור  קצבה  למקבלי  מעבודה  הכנסות  בשל  מקצבה 
תתחיל מסכום של 3,700 ש"ח )במקום 2,805 שקלים חדשים כפי 

שהיה עד כה(.
גם מקבלי קצבת השירותים המיוחדים )שר"מ( ייהנו מתוספת, 
בגובה 200 שקלים. זאת, בתנאי שהם זכאים לקצבה 

בשיעור 112% ו-188%. 
נכות  מקצבת  שעבר  מי  הזקנה,  לקצבאות  באשר 
 1.3.2018 לתאריך  עד  )זקנה(  ותיק  אזרח  לקצבת 
שיעבור  מי  ש"ח.   235 בסך  לקצבה  תוספת  יקבל   -
מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק )זקנה( מ- 2.3.2018 

ואילך - יקבל תוספת לקצבה בסך 470 ש"ח.
קצבאות  להגדלת  ש"ח  מיליון   50 הוקצו  בנוסף, 
בוועדת  אושר  לא  עדיין  התקנות  שינוי  אך  נכה.  ילד 
בכמה  ידוע  טרם  כן  ועל  והבריאות  הרווחה  העבודה 

יועלו קצבאותיהם.

הממונה על ההגבלים העסקיים הודיעה כי בזק עיכבה את התפתחות התחרות בתחום התקשורת, 
ומשום כך היא עשויה לספוג עיצומים כספיים בסכום מצטבר של 30 מיליון שקל

  בין השאר: הקצבה המלאה  הפעימה הראשונה להגדלת קצבאות הנכים תחל כבר במרץ  
תגדל, וכמו גם קצבת שירותים מיוחדים וסכום ההכנסה מעבודה המותר למקבלי קצבה

בגלל מונופול: בזק עשויה לספוג קנס כבד

החודש: הגדלת קצבאות הנכים

סכומי הקצבה החדשים ממרץ 2018 
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במסגרת כנס הפיקוח על הבנקים, בנושא 'אשראי-מגמות 
וסיכונים בסביבה המשתנה', שהתקיים השבוע )ב( ועסק 
בהרחבה בנושא האשראי על היבטיו השונים, הרצתה נגידת בנק 
בישראל  האשראי  שוק  את  שסקרה  פלוג,  קרנית  ד"ר  ישראל, 
על רקע מצבו המקרו כלכלי הטוב של המשק וסביבת הריביות 

הנמוכה. 
לדברי הנגידה, "תנאים אלו, ביחד עם השינויים הטכנולוגיים 
ורפורמות תומכות, משנים באופן משמעותי את פני שוק האשראי, 
כך שאנו צפויים לראות יותר שחקנים, יותר תחרות, ויותר היצע 
של אשראי". הנגידה הדגישה, כי "על אף שמשקל האשראי ביחס 
ואשראי  לדיור  )עסקי, אשראי  השונים  הפעילות  במגזרי  לתוצר 
לב  לשים  יש  בינלאומית,  בהשוואה  כיום  גבוה  אינו  צרכני( 

לסיכונים החדשים המתהווים, כמו גם סיכונים הישנים".
"ראשית, הצמיחה המהירה יחסית של האשראי הצרכני לאור 
האמירה המפורסמת על פיה 'הלוואות גרועות ניתנות בתקופות 
מקורות  ממספר  אשראי  נוטלים  שלווים  העובדה  טובות', 
החשש  את  שמעלה  מה  שונה,  לפיקוח  נתונים  שחלקם  שונים, 
אגרסיבית  תחרות  להתפתחות  חשש  רגולטורי;  לארביטראז' 
 race to the( אשראי  מתן  של  בסטנדרטים  לפגיעה  שתביא 
bottom(; ולבסוף, השינויים הרבים הצפויים בשוק יוצרים אי 

וודאות גבוהה לגבי עוצמת השינוי והתוצאות שלו".
הצורך  על  להדגיש  פלוג  הנגידה  הוסיפה  הרצאתה  במהלך 
הפיננסית,  המערכת  כלל  של  ראייה  שתאפשר  מרכזית  במסגרת 
וטיפול  סיכונים  וניטור  תיאום  הרגולטורים,  בין  פעולה  שיתוף 
בהם מבעוד מועד, על מנת להתמודד עם השינויים הרבים בשוק 
מקים  אותו  האשראי,  נתוני  ש"מאגר  ציינה  הנגידה  האשראי. 
בנק ישראל, הוא אחד הכלים שיוכלו לסייע למלווים לראות את 

התמונה המלאה ברמת הלווה, ולרגולטורים להעריך את עוצמת 
הסיכון המערכתי". 

הרגולציה  "בתחום  כי  והדגישה,  הנגידה  חזרה  זה,  לצד 
נותני  גופים  על  שהפיקוח  בכך  גדולה  חשיבות  יש  היציבותית 
שעומדים  גופים  על  או  גבוה,  במינוף  שמתאפיינים  אשראי 
בליבת מערכת התשלומים, ייעשה על ידי בנק ישראל, ובתחומי 
הגנת הצרכן והציות יש חשיבות בתיאום ואחידות הדרישות בין 

הרגולטורים השונים".

הישראלים חייבים יותר 

הדגישה  היא  בר,  חדוה  ד"ר  הבנקים,  על  המפקחת  בהרצאת 
בתחום  המתהווים  בסיכונים  הנו  כיום  הפיקוח  של  שהמיקוד 
האשראי למשקי בית. המפקחת הציגה נתונים לפיהם ריכוז החוב 
של משקי בית בישראל בעשירונים הנמוכים גבוה פי 2 מריכוז 
החוב של אותם עשירונים באירופה. עוד ציינה בר כי משקי בית, 
חשבונם,  את  ניהלו  בו  מהבנק  רק  אשראי  ליטול  נהגו  שבעבר 
נוטלים כיום אשראי מיותר גופים פיננסים והדבר מעלה את רמת 
החוב שלהם ואת הסיכון. לדברי בר, "בפיקוח על הבנקים נאספו 
שבמקרים  עלה  מהן  בשטח,  חדשות  ביקורות  מתוך  ממצאים 
של  עצמי  להון  כהשלמה  צרכני  אשראי  נטלו  בית  משקי  רבים 

משכנתא".
לנוכח כל אלה, תארה המפקחת את כל הצעדים הרגולטורים 
והאחרים שנעשים בפיקוח על הבנקים כדי לשמור על האיזונים 
הנדרשים בתחום האשראי למשקי הבית. היא הדגישה והסבירה 
שני צעדים חדשים בתחום: צעד ראשון, עליו הודיע הפיקוח ביום 
ראשון השבוע, לפיו יופחתו דרישות ההון מבנקים על משכנתאות 
בהן שיעור מימון גבוה מ-60%, נועד לאפשר ללקוחות שנוטלים 

אשראי צרכני כהלוואה משלימה לדיור ליטול אותו כמשכנתא, 
שהיא זולה יותר וארוכה יותר. 

והפיקוח על  הצעד שני עליו הודיעה הוא שרשות שוק ההון 
בתחום  אחיד  רגולטורי  סטנדרט  יחד  לגבש  החליטו  הבנקים 
האשראי למשקי הבית, "כדי להבטיח הוגנות של כלל המלווים 
נותנים  שהמלווים  האשראי  שהצעות  ובפרט  הלקוחות,  כלפי 
ויכולתו  הלקוח  של  הכוללת  החוב  לרמת  יתאימו  ללקוחות 

להחזיר את כלל הלוואותיו". 
לדברי ד"ר בר, "בעוד בהסתכלות מקרו כלכלית רמת החוב של 
משקי הבית בישראל סבירה, יש לא מעט אנשים, בעלי הכנסות 
כשהגופים  שכיום,  ספק  אין  יתר.  במינוף  שמסתבכים  נמוכות, 
עולה  בנקאיים,  חוץ  וגופים  בנקים  הנם  הבית  למשקי  שמלווים 
האשראי  של  הצרכניים  בהיבטים  שהרגולציה  בכך  החשיבות 
תהיה  ההון  שוק  ורשות  הבנקים  על  הפיקוח  מקיימים  אותה 

אחידה, ולכן החלטנו ליצור תאום רגולטורי בהקשר זה". 
המפקחת הוסיפה וציינה כי "חשוב שכל מלווה שמציע הלוואה 
ללקוח יעשה זאת לאחר שהבין את נטל החוב הכולל של הלקוח 
להעניק  עומד  שהוא  להלוואה  רק  יתייחס  ולא  המלווים,  מכלל 
לאותו לקוח. במקביל חשוב שתהיה אחריות ללקוחות עצמם - 
כלומר שלא יתפתו ליטול אשראי רק בגלל שפונים ומציעים להם, 
אלא יבחנו האם יוכלו להחזיר את האשראי - בזמנים רגילים, וגם 

אם מצבם הכלכלי יהיה פחות טוב". 
איתן  השופט  יפו,  תל-אביב  המחוזי  המשפט  בית  נשיא 
בהליכי  למגמות  התייחס  בכנס,  הוא  גם  שהרצה  אורנשטיין, 
חדלות פירעון והדגיש כי "בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת 
בהיקף תיקי פשיטות הרגל, לא רק של אנשי עסקים בסכומי עתק, 
אלא גם של יחידים, לרבות משקי בית, שחובם אינו גדול. בצד 
פשיטות הרגל, הוא ציין כי חלה עלייה במספר החברות שנקלעו 

לחדלות פירעון ושביקשו לאשר הסדר חוב בעניינן".

פישל רוזנפלד

הפונה  והרווחה,  העבודה  משרד  של  חדש  קמפיין 
המודעות  חוסר  את  לפתור  מנסה  החרדי,  למגזר 
לזכויות עובדים והחשד לריבוי הפרות של חוקי העבודה הן 

בקרב עובדים והן בקרב מעסיקים במגזר החרדי. 
העבודה  משרד  באתר  העלו  החדש,  הקמפיין  במסגרת 

למגזר  ייעודי  אתר  והרווחה 
המקוונת,  ברשת  החרדי 
הרבנים  וועדות  אישרו  אותו 
לקריאה  ניתן  והוא  השונות 
אתרוג,  של  הסינון  למשתמשי 
נתיב ורימון, המנגיש את חוקי 
העבודה לציבור שומרי התורה 
ותחת  בבהירות  והמצוות, 
קטגוריות תחומות החל משלב 
יצירת  דרך  לעבודה,  הקבלה 
יחסי  לסיום  ועד  עבודה  תנאי 
פי  על  כן, שיוך  כמו  העבודה. 
דוגמת  ספציפיות  אוכלוסיות 
שחוויית  כך   – ונשים  נוער 

המשתמש תהיה נעימה וממוקדת.
כלל יחידות המשרד השונות באשכול התעסוקה במשרד 
העוסקות בזכויות עובדים ובכללן, מינהל הסדרה ואכיפה, 
הזדמנויות  לשוויון  והנציבות  עבודה  ליחסי  היחידה 
בעבודה, התגייסו לקמפיין והעמידו מענה טלפוני לפניות, 

שאלות ואף תלונות בנושא חוקי עבודה וזכויות עובדים.
שר העבודה והרווחה, חיים כץ, בירך על הקמפיין החדש 
ו"על התפתחות שוק העבודה ועל התרחבותן של אפשרויות 
להכרת  החרדית.  בחברה  וגברים  נשים  בקרב  התעסוקה 
זכויות העבודה הסוציאליות המעוגנות בחוק חשיבות רבה, 
המקצוע  גורמי  את  הנחיתי  בנושא  חוזרות  הפרות  ולאור 
להעלאת  לפעול  במשרד 
עובדים  בקרב  המודעות 
ומעסיקים בחברה החרדית 
תנאי  שיפור  למען  וזאת, 

ההעסקה והשכר".
סולימני,  יפה  לדברי 
הסדרה  מנהל  ראש 
"הגבהת  ואכיפה: 
עובדים  לזכויות  המודעות 
להגיע  מנת  על  הכרחית 
או  עובד  בה  לתוצאה, 
כלל  את  מקבלים  עובדת 
הזכויות המגיעות להם על 
עובדים  העבודה.  חוקי  פי 
ניתן  לא  שעליהן  זכויות  להם  שמגיעים  לכך  המודעים 
להתנות יהיו עובדים חזקים יותר. אלו יהיו עובדים שיידעו 
לעמוד על כך שיקבלו את מלוא זכויותיהם מול המעסיקים, 
למינהל  להפרה,  חשש  ויש  במידה  לפנות,  ושביכולתם 

הסדרה ואכיפה בכל עת".   

אלי כהן

חברי תכנית "מגיע לך יותר" של ישראכרט ייהנו מ-100 ₪ הנחה 
כפל  כולל  כהלכה,  חשמל  טרקלין  ברשת   ₪  350 מעל  בקניה 

מבצעים והנחות.
במגזר  מובילות  חברות  עם  הפעולה  שיתוף  את  מעמיקה  ישראכרט 

החרדי לטובת חברי תכנית "מגיע לך יותר".
חג  ייהנו לקראת  הפסח 
התכנית  ה חברי  ח נ ה מ
 - ת י ת ו ע מ ש הנחה מ  ₪  100
מעל  ברשת בקניה   ₪  350
חשמל  כולל טרקלין  כהלכה, 
מבצעים  )לא כפל  והנחות 
מחלקת  הצילום(. כולל 
ה  ב ט ה בין ה לרוכשים 
י"ז  י"ד התאריכים   – באדר 
לרשת  חשמל בניסן.  טרקלין 
סניפים  ם כהלכה  י ז ו כ י ר ב
ם  י י ד ר ח בני ה בירושלים, 
אלעד  ואשדוד. ברק, 

באלפי  ל5%   3% בין  הנעות  ההנחות  למגוון  בנוסף  ניתנת  זו  הטבה 
חנויות במסגרת תכנית ההטבות "מגיע לך יותר"!

חיוב  במעמד  אוטומטי  באופן  התכנית  לחברי  מוענקות  ההטבות 
החשבון החודשי ואין צורך לבקשן מבית העסק. פירוט ההנחה מופיע על 

גבי הודעת החיוב החודשית הנשלחת מידי חודש לבית הלקוח.
להצטרפות לתכנית מגיע לך יותר חייגו:  1-800-22-88-44.

חוקי עבודה באתר 
ייעודי לחרדים

ישראכרט מציגה: 
'מגיע לך יותר'

קמפיין מיוחד של משרד העבודה והרווחה מחדיר את נושא המודעות לזכויות עובדים 

במגזר החרדי " • במסגרת זו, נבנה אתר 'כשר' מיוחד

הנגידה: "יש לשים לב לסיכונים החדשים המתהווים, כמו גם לסיכונים הישנים" • המפקחת על הבנקים: "משתמשים 
בהלוואה צרכנית להון עצמי עבור משכנתא" • נשיא ביהמ"ש המחוזי: "תם העידן שרק הטייקונים פושטים רגל"

פלוג: "יותר תחרות והיצע בשוק האשראי"



היה
  מושלם!

פסח כשר ושמח עם...

רחוב הקישון 5, בני ברק
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: מה משמעות המושג ייפוי כוח מתמשך?

תשובה: ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר 
מי  ידי  ועל  כיצד  לקבוע   ,)18 גיל  )מעל  בגיר  אדם  לכל 
בעצמו,  בכך  לטפל  יוכל  לא  כאשר  בעתיד  ענייניו  יטופלו 
בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של 

מתן ייפוי הכוח המתמשך.
הוא  בו  בשלב  מרצונו  בוחר  “הממנה”  הנקרא  האדם 
בענייניו  יטפל  מי  ולבצען  החלטות  לקבל  ומסוגל  מבין 
וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה )הידרדרות 
במצבו(. הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, 
ומוגבלות  נפשית  מוגבלות  דמנציה(,  )כגון  זקנה  מחלות 
שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. הדרך 
שיהיה  כוח  מיופה  של  מינוי  ידי  על  הינה  זאת  לעשות 
יוכל  לא  כאשר  בעתיד  אדם  אותו  בשם  לפעול  מוסמך 
בעצמו לעינינו  הנוגעות  החלטות  לבצע  או  לקבל   עוד 

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים 
)כולל הרפואיים( והרכושיים או רק לחלקם

עליו  הממנה,  הנחיות  פי  על  לפעול  הכוח  מיופה  על 
לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין )או בפני בעל מקצוע 
בייפוי כוח רפואי( את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, 
לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה 
היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה 
לפעול  הכוח  למיופה  אסור   - בממנה  חמורה  פגיעה  יפגע 
לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש 

ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

kurislaw@gmail. ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
com

אלי כהן

לצאת  המבקשים  רבים  בפני  עומדת  פשוטה  לא  דילמה 
והצעות  מגוונות  התעסוקה  אפשרויות  בכבוד.  ולהתפרנס 
העבודה רבות. אבל במה כדאי לבחור – בטכנאות? ניהול? אולי 
תכנות? מה הכי מתאים לי? כדי שתבחרו במקצוע המתאים לכם 

ביותר, כדאי שתעברו במרכז 'הכוון תעסוקתי' בני ברק.
וייעוץ  הכוונה  תעסוקתיים,  אבחונים  מציעים  'הכוון'  במרכז 
לבחירת  פרטני  מקצועי  ליווי  בכירים,  יועצים  ידי  על  מקצועי 
ואחד.  אחד  כל  של  וליכולת  לכישורים  המתאים  לימודים  מסלול 
מומחי  ידי  על  נעשים  המקצועי  והייעוץ  התעסוקתיים  האבחונים 
ברק,  בני  ועיריית  והרווחה  העבודה  משרד  של  מיסודם  'הכוון', 

וניתנים במחיר מסובסד.
ימות  בכל  העבודה  ולדורשי  למעסיקים  מסייעים  בהכוון  בנוסף, 

השנה, באיתור והשמה של עובדים פוטנציאלים ובמקביל מסייעים 
עורכים  ובמקביל  עבודה  בראיונות  ואימון  חיים  קורות  בכתיבת 
לאפשר  מנת  על  מובילים,  מקצועות  במגוון  מתקדמים  קורסים 
ובתנאים  מקיפה  מקצועית  מהכשרה  ליהנות  בכך  שחפץ  מי  לכל 

אטרקטיביים ולזכות לפרנסה מכובדת ומכניסה בעתיד.
"במרכז  שכטר:  דוד  ר'  תעסוקתי,  להכוון  המרכז  מנהל  לדברי 
'הכוון תעסוקתי' בני ברק אנו מציעים מכלול של שירותים שנועדו 
אך ורק לדבר אחד – לסייע לחפצים בכך להשתלב בשוק העבודה. 
אנו מפנים דורשי עבודה למשרות המתאימות ובשכר מכובד כמו 
גם לקורסים מקצועיים שונים שבחלקם ניתנים מלגות מימון וקיום. 
בבני  כדי שאף משפחה   – הינה במטרה אחת  פעילות המרכז  כל 

ברק לא תישאר ללא פרנסה חלילה".

אלי כהן

ביגליס, חברת הליסינג המובילה במגזר החרדי, ממשיכה 
ובמהירות:  ביעילות  בקלות,  חדש  רכב  רכישת  במהפכת 
ומהיום תקבלו את הרכב החדש בתוך שלוש שעות מרגע 
שיטת  מציעה  'ביגליס'  בנוסף,  לתקנון.  ובכפוף  החוזה  חתימת 
מימון מהפכנית, במסגרתה תוכלו לקבל מימון של עד 150,000 
מהיר  באישור  חדש,  רכב  לרכישת  נמוך  חודשי  ובהחזר  ש"ח 
בתוך דקות – בלי ערבים, בלי התרוצצויות ואישורי בנקים, בלי 

בירוקרטיה וניירת מיותרת.
לקראת חג הפסח בו ציבור רב מעוניין להתחדש ברכב מהניילונים, 
לספק  ערוכים  והם  הרכבים החדשים  ב'אלבר' את מלאי  חידשו 
כל רכב חדש שתבחרו מהמלאי של החברה בתוך כשלוש שעות 
 2018 מרגע חתימת החוזה. ביגליס מציעם לכם את מגוון דגמי 
צריכים.  שאתם  למה  מושלמת  ובהתאמה  והמפנקים  החדשים 
פרטי או מסחרי, קטן או משפחתי, כביש או שטח, היברידי או 
בעל מנוע רגיל. המומחים של ביגליס יתאימו עבורכם את הרכב 
המושלם מכל הבחינות כמו נוחות, אבזור, צריכת דלק וחיסכון 

וכמובן ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם צריכים. כנסו לביגליס 
הזמינות,  בגלל  המחיר,  בגלל  בשבילך.  ביותר  הטוב  את  וקבלו 

בגלל המימון ובגלל המגוון.
צוות ביגליס אמון על מתן טיפול אישי ללקוחות תוך שימת דגש 
בעיות  ופתרון  לצורכי הלקוחות  ויצירתי  על מתן מענה מקצועי 
ביעילות ובמהירות. להתאמת תנאי מימון אטרקטיביים עבורכם 
סוכנות   – ביגליס  של  התצוגה  מאולמות  לאחד  היום  עוד  פנו 
 39 106 בבני ברק וברחוב ירמיהו  משנה אלבר – ברחוב כהנמן 

ירושלים או בטלפון 1-700-550-650.

זה הזמן לרפורמות כלכליות
מדינת  על  עבר  למדי  סוער  פוליטי  שבוע 
ישראל, על סף בחירות )ומי יודע, אולי עד סגירת 
העיתון כבר יהיו בחירות(, אך דווקא סוג הסערה 
וסיבותיה יש בהם כדי ללמד לא רק על הקורה 
שנותרו  הדברים  על  גם  אלא  הסערה  במוקד 

מחוצה לה. 
אנשים תמיד עסוקים במה שבוער, וכאשר על 
ראש מעיינות הסערה הפוליטית האחרונה נמצא 
שמצבנו  אלא  זאת  אין  בנטל",  ה"שוויון  נושא 
ומשברים,  כלכלה  ושלום,  מלחמה  נושאי  טוב. 
אלה רחוקים מאתנו, נשאר לעסוק בקטנות, לא 
לייצר משברים. תקופות  לעסוק אלא אפילו  רק 
באירועים  שפל  עם  יחד  כלכלית  גאות  של 
ביטחוניים, זו הזדמנות לעשות תיקונים כלכליים 
נראה שההזדמנות  ובינתיים  נדרשים,  וחברתיים 
זרעי  נזרעים  כעת  אלא  מנוצלת  שלא  רק  לא 

הפורענות. 
דו"ח   OECD ה-  ארגון  פרסם  השבוע 
נתחיל  ישראל.  כלכלת  את  המנתח  שנתי,  דו 
המשנה:  לכותרת  נעבור  טוב.  מצבנו  בכותרת: 
עדיין יש לפנינו לא מעט אתגרים ובעיות. מיסגור 
כללי: המצב אופטימי, אך אל תתפתו להתבסם. 
מהר  יבואו  הצרות  שצריך,  מה  תעשו  לא  אם 

ובצרורות.  
ונעבור לפרטים, הצמיחה הממוצעת בישראל 
מאז שנת 2012 עומדת על 3.3% ושומרת על פער 

חיובי מעל ממוצע ה-OECD. צוין לחיוב יחס 
יחסית  )גודלו של החוב הממשלתי  החוב-תוצר 
ברמה  היום  כבר  מצוי  אשר  הלאומי(,  לתוצר 
נמוכה מהממוצע של מדינות הארגון, מוסיף גם 
כן לרדת. לצד הצמיחה הכלכלית החזקה, רמת 
האבטלה נמוכה היסטורית, נתון התורם לרווחה 
הכלכלית ותרם לשיפור ברווחה של האוכלוסיות 
החלשות במדינה. כל זה לא קרה במקרה, אלא 
בשנים  )יחסית(  אחראית  מדיניות  של  תוצר  זה 
בעבר  אמיצה  מדיניות  של  ופירות  האחרונות, 

שקידמה רפורמות חשובות. 
בין היתר, מייחס הדו"ח את מצבה הטוב של 
הכלכלה הישראלית לשורה של רפורמות מבניות 
מוצלחות שיושמו במדינה בעשורים האחרונים: 
הגדול  העלייה  גל  קליטת   ,'90 ה-  בשנות 
ההי- בענף  השקעות  עידוד  לשעבר,  מבריה"מ 

טק המתהווה, ובתחילת שנות ה- 2000, צמצום 
להשתתפות  התמריצים  והגדלת  הקיצבאות 
הגאות  לנקודת  הביאו  אלה  כל  העבודה.  בשוק 
ממנה  מאליה.  מובנת  איננה  והיא  הנוכחית, 

אפשר עוד לעלות הרבה, אך אפשר גם לרדת.  
הדו"ח מדגיש כי התנאים הכלכליים הטובים 
השוררים בישראל כיום מהווים הזדמנות טובה 
ליישומן של רפורמות מבניות הכרחיות נוספות 
אשר יסייעו בהתמודדות עם האתגרים הניצבים 
בפני הכלכלה המקומית. נראה כי משרד האוצר 

המלצות  לפי  פועל  איננו  כחלון,  הנהגת  תחת 
ה-oecd, ואיננו נוהג באופן אחראי. 

תכירו את משפחת בוזגלונסון, משפחה ברוכת 
הוא  לעכשיו  נכון  הכלכלי  מצבה  אשר  ילדים 
טוב. מכסים את החודש ומעבר לכך, יש אפילו 
אפשרות לממן חופשת פסח בהונגריה עם קניות 
יצטרכו  הגוזלים  בדיוטי-פרי. אבל, בעוד עשור 
ויהיה צורך לממן חתונות, דירות,  לפרוח מהקן 
שמדובר  לראות  קל  פשוט  בחישוב  הוצאות, 
על  יצמחו  לא  אלה  מיליונים  מיליונים.  בכמה 
בוזגלונסון,  מר  השמים.  מן  ירדו  ולא  עצים, 
פסח  על  כעת  לוותר  מעדיף  בראשו  עיניו  אשר 
בהונגריה, כדי להכין את הקרקע לעשור הבא. מר 
שהדירה  יודע  הוא  אחריות,  מרגיש  בוזגלונסון 
)גם  שהוא עצמו גר בה, ומצבו הכלכלי השפיר 
אם לא מזהיר( הם תוצאה של התנהלות מחושבת 
של הוריו, אשר חסכו מפיהם כדי שיהיה לילדיהם 

בסיס איתן, ולכן כך נוהג גם הוא. 
המצב  ישראל,  מדינת  נתונה  דומה  במצב 
ויש  לבאות  להתכונן  צריך  אך  טוב,  הוא  כעת 
להיערך.  צריך  אליהן  והוצאות  אתגרים  יש  גם 
מעדיף  כחלון  מר  בוזגלונסון,  למר  בניגוד  אך 
מן  או  ובעתיד המבול,  "חופשות פסח" עכשיו, 
גדולות  בהוצאות  מכביר  כחלון  מר  השמים. 
אווירה  ליצור  כדי  כעת,  הציבורית  מהקופה 
ציבורית טובה, ובכך יוצר את הנזקים של העשור 

הבא. 
להגדלת  מתייחס   oecd-ה דו"ח  למשל,  כך 
התמיכה הצפויה באוכלוסיית הנכים, בסכום של 
ומצביע  מהתוצר(,   0.3%( ש"ח  מיליארד  כ-4 
התמיכה,  הגדלת  אישור  לפני  שגם  כך  על 
בישראל,  מהתוצר  בכ-1.4%  הסתכמה  העלות 
על  העומד   OECD-ב מהממוצע  הגבוה  נתון 
מהניסיון  כי  מזהיר   OECD-ה מהתוצר.   1%
צעד  המפותחות,  המדינות  בקרב  שהצטבר 
ויתמרץ  לקצבאות  בביקוש  לעלייה  יגרום  זה 
באופן שלילי השתלבות בשוק התעסוקה בקרב 
רוצה להיות  האוכלוסיות החלשות. אבל כחלון 
על  הגדולות  ההוצאות  גם  כך  עכשיו.  חברתי 
נטו  תעשייה,  נטו  על  למשתכן,  מחיר  הגרלות 

כחלון – כל אלה הם הצרות של העשור הבא. 
זמני הגאות הכלכליים הם הזמן הטוב ביותר 
ביותר  הטוב  הזמן  עתידיים,  לאתגרים  להתכונן 
למנוע משברים ואסונות הוא לפני שהם קורים. 
הצמיחה  את  שייצר  מה  זה  היום,  רפורמות 
והוצאות  ובזבוז  הבא,  העשור  של  וההצלחה 
העשור  של  המשבר  את  שמייצר  מה  זה  היום 
הבא. בזמן גאות, הרפורמות לא כואבות, ובשעת 
משבר הן קשות מאד. כעת זה הזמן לדרוש משר 
האוצר – תן לנו נטו אחריות! זה הזמן לרפורמות 

מבניות. 

דוד רוזנטל

רק בביגליס: רכב חדש 
בתוך שלוש שעות

'הכוון' מסייעת לפרנסה בכבוד
מתלבטים כיצד להתפרנס? ב'הכוון' תקבלו 
ייעוץ ואבחון תעסוקתי מהמומחים בתחום



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!







 
  

המחלקה
לבריאות
הציבור

בס“ד

ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם

הקפידו על רכישה בטוחה ושימוש נכון בביצים 
כדי לשמור על בריאותכם ובריאות משפחתכם.

הטיפול בביצים 
על קליפות הביצים ובתוכן עלולים להיות חיידקים גורמי מחלה, כמו חיידק הסלמונלה 

אשר התפתחותם תלויה בטמפרטורה ובתנאי האחסון , לכן יש להקפיד על:
קניית ביצים 

    יש לקנות רק ברשתות שיווק, או בחנויות ממוזגות כשהן ארוזות באריזה חד פעמית וסגורה.

   יש לוודא שעל האריזה קיים סימון, הכולל את שם תחנת המיון ותאריך אחרון לשיווק.
ותאריך אחרון  גבי הביצה עצמה קיים סימון מזהה של תחנת המיון  לוודא שעל  יש    

לשיווק ותאריך אחרון לשימוש.
לא מומלץ 

    לקנות ביצים בשווקים פתוחים  ובבתים ובחנויות לא ממוזגות. 
    לקנות ביצים ללא סימון.

    לקנות ביצים סדוקות או שבורות.
    לקנות ביצים שקליפתן אינה נקיה.

    לרכוש ביצים שהתאריך האחרון לשיווקן חלף.

התקנות מחייבות את תחנות המיון והמשווקים לאחסן ולהוביל ביצים 
בטמפרטורה של עד 20 מעלות צלזיוס.

אחסון ביצים בבית 
   לאחסן ביצים רק במקרר. 

   למנוע מגע בין הביצים לבין מזונות לא מבושלים כמו בשר וירקות. 
   להוציא את הביצה מהמקרר סמוך לשימוש בה.

לא מומלץ: אסור לשטוף ביצים ,השטיפה עלולה לגרום לחדירת החיידקים דרך הקליפה.

השימוש בביצים 
יש לבשל בישול במים רותחים למשך 10 דקות, או שהחלמון והחלבון נקרשו.

לא מומלץ: אסור להשתמש בביצים סדוקות או שבורות.
אין להכין מאכלים מביצים טריות או מבושלות למחצה, כמו מיונז, מוס, גלידה.

מחלת הסלמונלה 

מוסמך,  לא  ממקור  ביצים  מרכישת  כתוצאה  נובעים  בסלמונלה  החולי  מקרי  מרבית 
או מיונז מתוצרת  גלידה  כתוצאה משימוש בביצים פגות תוקף, או כתוצאה מאכילת 

בית, הכוללים ביצים.
תסמיני המחלה קשים מאוד והם כוללים דלקת מעיים חריפה המלווה בחום שלעיתים 

גבוה מאוד, כאבי בטן עזים המלווים בשלשולים והקאות בלתי נשלטות.

 

בהתאם להנחיות לשכת הבריאות המחוזית, במשרד הבריאות,
להלן הוראות נחוצות בנושא שימוש נכון ובטוח בביצים.

עמדות מידע דיגיטאליות

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

ולהדפיס את המידע והטפסים.

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

שאינם נגישים לאינטרנט

רוצים
להגיש בקשה
לקצבה ואין לך

את הטופס?

רוצים לבדוק מידע
מה תהליך הגשת בקשה

לסיוע בשכר דירה
ואין לך היכן? 

ומה עוד
הזכויות שלכם?

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

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

במרכז עוצמה רחוב רבי יהושע 28, בני ברק. 

בס“ד

העירייה מפעילה לקראת חג הפסח מסגרת קייטנות חינוכיות לילדי העיר,
ולראשונה בחינם, בסיוע משרד החינוך.

הקייטנות תופעלנה ברמה חינוכית גבוהה
ע"י צוות גננות מוסמכות, סייעות ומדריכות מקצועיות, והן תכלולנה 

הקייטנות תתקיימנה החל מיום חמישי, ו' בניסן ה'תשע"ח (22,3,18)
עד יום רביעי, י"ב בניסן ה'תשע"ח (28,3,18)-לא כולל יום שישי,

בין השעות 8:30 בבוקר-1:30 בצהריים (הגן יהיה פתוח מהשעה 8:00).

בגלל ביקורות של משרד החינוך, על הנרשמים להגיע כל יום ובזמן!
הרישום לקייטנות הוא חובה, והוא מתבצע בין התאריכים

יום ראשון, י"ז באדר ה'תשע"ח (4,3,18) - יום חמישי, כ"ח באדר ה'תשע"ח (15,3,18). 
ביום זה מסתיים הרישום.

 
  

בס“ד

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

מסגרות חינוכיות
גם בחופשה וגם בחינם

הנאה לילדים - הנאה להורים

ארוחת בוקר
עשירה

הפעלות
חווייתיות תכניות

הנאהשעת משחק יצירההעשרה

להקלה על הציבור,
מתנהל הרישום באמצעות

טל: 074-7601919
במשך 24 שעות ביממה.

 
  

בס“ד

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

האימהות הרחב, במטרה לתת כלים בנושאי הגיל הרך.

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

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

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

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

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

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

                                מספר המקומות מוגבל!
טלפון להרשמה ולפרטים נוספים:

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

בברכה,
יפעת גלבוע וצוות המרכז

סדנאות והנחיה לאימהות
לעידוד שפה אצל ילדים ופעוטות

האגף
לשירותים 
חברתיים



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

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

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

כ”ז-כ”ט  באדר  תשע”ח  
14-16/3/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

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

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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, 
1,880,000 ש"ח. בלעדי 

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 + 
_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

+5 חדרים

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

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

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

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,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

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

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

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

 בויז'ניץ במתתיהו, 
דופלקס + גג )3 קומות( + 
חניה כפולה, חזית, 3 כ"א, 
אפשרות לרכישה חלקית, 

050-4123938)10-11(_____________________________________________

 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

דופלקסים

 בבלעדיות! בבן שטח, 
דירת גן, 4 חד' ענקית + 
כניסה פרטית + מחסן, 
2,000,000 גמיש. שראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות חדש! דירת 
דופלקס 5 חד' + יח"ד 2 חד' 

מושכרת, רק 2,380,000 ש"ח. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)11-11(_____________________________________________

 בעליון, דירת גג מחולקת 
ל- 2 יח"ד מושכרות. שראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)11-11(_____________________________________________

+5 חדרים
 בבלעדיות בעליון! דירת 
6 חד' משודרגת + 100 מ"ר 

גינה. שראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 052-3251213

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות, דירת 4 חד' 

חדשה! רק 1,500,000 ש"ח. 
שראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד' ענקית, מאורת 

ומטופחת רק 1,470,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח, 052-5752500

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 
בניין קטן, אופ' מוכנה 

_____________________________________________)11-11(להרחבה, 054-9422194

 בשכונה א' רח' 
משחררים, 11 מ"ר קומה 

שניה מתאימה לחלוקה לד' 
יח"ד, מציאה - 800,000 ש"ח, 

054-2388654)11-11(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', 
משופצת + מחסן, 1,135,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)11-11(_____________________________________________

 דוב הוז 3 חד' גדולה 
מאוד, ק"א, חזית, 

1,380,000 מעולה! 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8481204)11-11(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
באבוחצירא, 3 חד' + 

מרפסת, חזית, משופצת 
קומפלט, ק"ג, חזית, 

אופציות 45 מ"ר לחזית 
ולצד, רק ב- 1,320,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
3 חד', ק"א, מעלית, 
סוכה, אופציות, בנין 

מעולה, רק ב- 1,430,000 
ב'אפיקי נדלן בועז' רואים 

מחירים אמיתיים 
לעיסקה מיידית. 

_____________________________________________)11-11(050-4156080, בועז

 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)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בפדרמן, 
5 חד', מעלית, חדשה, 
כניסה מיידית, הדירה 
בגובה, בנין עם דיירים 
מעולים. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)11-11(בועז' 050-4156080

 בבלעדיות במהרש"ל 
לקראת בניה 3/4חד' 

מפוארת, החל 
1,700,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד 

פאר הנדל"ן, 
058-7111860)11-11(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 
5 - "בית-פתוח"!!! 

למבקרים ביום שישי 
- כ"ט אדר )16.3.18( 

בשעה 10:00-11:00 - 
לל"ת!! ק"ב, חזית, 100 
מ"ר + סוכה + מעלית! 

+ א.הרחבה. 
_____________________________________________)11-11("מקסימום-נדלן"

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

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה 
לרציניים בלבד. "חמד 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 053-3357316

 בבירנבוים, 60 מ"ר, 
אופציה להרחבה לעוד 
120 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-774100)11-11(_____________________________________________

 בסמטאות הרב שך! 
לשתי משפחות! 3 חד' 

)60 מ"ר( + הרחבה + גג 
בטון *בשיכון ג'! 5 חד' 

מפוארת ביותר! שקטה! 
*באזור בעלי מלאכה, 

דירת גג כ- 150 מ"ר + 
מעלית + חניה! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)11-11(_____________________________________________

 בברוט בהזדמנות ק"ק 
שוכרים כבר 4 שנים 

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

1,300,000 גמיש. 'אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדלן בועז' 058-3200078

 בבלעדיות! בברוט 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות 
גדולות, 1,250,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 
גדולה, מרווחת, ק"ג, 

מושכרת ב- 3,300 מחיר 
לחטוף 1,330,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 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. 'אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדלן בועז' 058-3200078

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

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

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בז'בוטינסקי 
עורפי 65 מ"ר, 3 חד' 

ומרפסת, ק"א, אפשרות 
לחלוקה, מחיר מציאה 
ב- 1,300,000 גמיש! 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)11-11(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"ג, מעלית, מושכרת 

3,800 רק ב- 1,440,000 
לחטוף! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)11-11(בועז' 058-3200078

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

מפוארת מאוד, רק לסגור 
ויש עוד חדר, 3 שירותים, 
מעטפת גדולה, אופציות 
2,200,000. 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)11-11(בועז' 058-3200078

 סומך 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 
מציאה! אצלנו רואים 

מחירים אמיתיים לסגירה, 
1,220,000, 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)11-11(בועז' 054-8481204

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

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

054-8481204)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, קומה 
ב' ואחרונה, עורפית לפ"כ, 

מחולקת ל- 3 יחידות מושכרת 
6,000 נטו, 1,350,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)11-11(_____________________________________________

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

א.בצד-ובגג )שכן בנה(, ס"ה 
כ- 155 מ"ר, 1,650,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 

חד' מפוארות וגדולות, חזית, 
3 כ"א, החל מ- 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 באיזור-רש"י, 180 מ"ר, 
מחולקת לשניים, חדשה, ק"א, 

3,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

03-8007000 ,052-7168090)11-11(_____________________________________________

 באזור קיבוץ-גלויות דירת 
פאר נדירה! 200 מ"ר! ק"א + 
מעלית כל הקומה, 4,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 מוכרים פרסמו חינם 
ב'אפיקי נדלן בועז' וקבלו 

שירות אמין ומקצועי 
בבלעדיות עם יעוץ 

למחירים אמיתיים, אצלנו 
תראו שמוכרים, למסירת 
פרטים למכירה התקשרו, 

_____________________________________________)11-11(050-4156080, בועז

 בבלעדיות ברמז 
לקראת בניה, 3.4חד' 

מפוארות, החל מ 
1,600,000 ש"ח, 

תוכניות במשרד פאר 
_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 058-7111860

 בשכונת הלל 
היוקרתית דו משפחתי, 

5 חד' בנוי, 150 מ"ר, 
חצר קדמית ואחורית, 

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 053-3357316

 בהרב קוק, פנטהאוז 
חדשה, מפוארת, מעלית, 
5 חד', ענקית, חזית + גג 
מוצמד, חניה, 3,100,000 

ש"ח, פאר הנדל"ן 
058-7111860)11-11(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ', משופצת ויפה + 
2 יחי' מושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 3,350,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 בבניין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200 מ"ר. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו, 
דופלקס, 120 מ"ר, קומה 3, 
מרפסת גדולה, 1,620,000 

ש"ח. "פנחס נכסים" 
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס ענקית, 
5 חד', 180 מ"ר, חזית, 
מעלית, מ.גדולה, ניתנת 

לחלוקה, 2,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-11(פאר הנדל"ן, 058-7111860

 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. 

_____________________________________________)11-11(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. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

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

053-3357316)11-11(_____________________________________________

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

050-4144602)11-11(_____________________________________________

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

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 2,090,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)11-11(_____________________________________________

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

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

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 בגן הזית בק.הרצוג, 
5 חד', ק"ה, דירה חדשה, 

1,850,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 5 חדרים 
+ 2 מרפסות, משופצת, 

קומה ראשונה, מעלית 
+ אופציה גדולה, 

2,200,000 גמיש. מתחם 
_____________________________________________)11-11(הנדלן, 050-4000640

 בפרויקט אדירים מול 
פארק הזית! 5 חד', 

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

03-5701010)11-11(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א 5 חד', 160 
מ"ר, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 5 חד' גדולה, 

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,350,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בצירלזון, 4 חד' מפוארת 
כחדשה, ק"ב, חזית, מעלית 
+ יח"ד מושכרת 2,550,000 

ש"ח, מיידי. פאר הנדל"ן, 
058-7111860)11-11(_____________________________________________

 מציאה!!! בעמק-יזרעל, 
4 חד', ק"א + אופציה + 

חניה, 1,670,000 ש"ח. "תיווך" 
054-2345633)11-11(_____________________________________________

 מציאה!!! מנחם בגין/
אבוחצירא, 4 חד', כ- 100 מ', 

מטבח חדש. "תיווך", 
054-2345633)11-11(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 4 מרווחת 
ומושקעת! ק"ב, חזית + 

סוכה, סלון גדול, מיידי, 
2,050,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)11-11(_____________________________________________

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

מהיר!! 1,750,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 לל"ת בסוקולוב בנין חדיש, 
4 חד', כ- 80 מ"ר מטופחת 

+ מעלית, סוכה גדולה, 
1,790,000 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ל(052-7636346

 בלעדי! באזור הרב שך, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ג, משופצת, 

חדשה, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית סלון ענק, רק 1,980,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות! במערב 
ב"ב! מציאה אמיתית! 

4 חד' + מעלית + חניה 
+ יחידת הורים + סוכה! 
כחדשה! "אלוני נכסים" 

052-7610603)11-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

1,950,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)11-11(- מתווכים" 03-5701010

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

תיווך BA יזמות,
0544-980159 ,03-6138886)11-11(_____________________________________________

 המציאה! פרדס-כץ, 4 
חד', ח.מקבלן, כ- 100 מ"ר 

+ מ.שמש/סוכה, חזית, 
1,640,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 במנחם-בגין, כ- 4 חד', 
ק"ג, כ- 70 מ"ר, משופצת + 

א.בגג-בטון, 1,315,000 "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 השניים, כ- 4 חד', 
כ- 72 מ"ר, ק"א, 3 כ"א 
+ א.להרחבה + חניה, 

1,355,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)11-11(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבניה! בשיכון ג', 4 חד', 
אחרונה + מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בנורדאו, 4 חד', חדשה 
ומפוארת, חזית + חניה, 3 

כ"א, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד' יפהפייה 
בבנין חדש + מחסן, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________



כ”ז באדר - כ”ט באדר תשע”ח  14-16/3/2018 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

 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

דופלקסים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

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

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

_____________________________________________)10-11ל(4,900 ש"ח, 052-7127207

 דירה ברחוב דסלר, 7 
חדרים, 170 מטר, למשך 

_____________________________________________)08-11(שנתיים, 052-4788488

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(_____________________________________________

חיפה
 3 חד', ק"ג, בקהילה, 

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

 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

גבעת שמואל

 בחידא, ק"2, חזית, 
משופץ, 80 מ', 4 

חד', אופ' לבניה על 
הגג )רעפים(, אפשר 

לעשות טאבו משותף, 
1,730,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

 2 דירות 4 חד' בחולדה 
הנביאה, טאבו משותף, 

האחד 4 חד' קומפלט 
בק"ג, 1,450,000. 

השניה 4 חד' קומפלט, 
ק"ד, 1,250,000. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברב שך - חינקיס, 3 חד', 
65 מ"ר, קד', חזית, אופציה 

בגג, גג בטון, רב חתימות 
שכנים, 1,530,000 גמיש. 

_____________________________________________)11-11("פנחס נכסים" 055-6789653

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

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה!! 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

מ.שמש, 1,290,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51, דירת 3 חדרים 
גדולה ומרווחת, קומה 
2, חזית, 75 מ"ר + 2 
מרפסות. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)11-11(מקס, 072-3263850

 בשיכון ו', 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ק + חצר 20 מ"ר, 

1,500,000 ש"ח, גמיש. 
*בשיכון ו', 3 חד', אופציה 
בצד ובגג, ק"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 1,440,000 
ש"ח. *ברמבם, 3 חד', 51 

מ"ר, ק"א, חזית, 1,360,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד' + 
מעטפת של 80 מ"ר, 

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

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

ניתן לחלוקה מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות 

במשרד, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(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

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 ביאליק, 3 חד', 72 מ"ר, 
קו' ב' ואחרונה, גג רעפים, 

1,450,000 ש"ח.
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 א.הרצל פרדס כץ, 
3.5 חדרים, 85 מ' + 

חצר 40 מ' בטאבו, חניה, 
קרקע-נכה, 1,500,000 
גמיש. מתחם הנדל"ן, 

050-4000640)11-11(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
גדולה בק"ב ע"ע, מושקעת 

ויפה + יחידת דיור. 
_____________________________________________)11-11("תיווך - אריה" 0533-172-172

 בסוקולוב/רד"ק, 3 
חדרים, מרווחת, ק"ב, ע"ע, 
חזית + אופציה להרחבה. 

_____________________________________________)11-11("תיווך - אריה" 0533-172-172

 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(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 60 
מ"ר + אופציה לבניה 44 

מ"ר. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירות 3 
חדרים למכירה באזורים טובים 

בב"ב ופ"כ, לקונים טובים, 
עזרה במשכנתא, 

03-5444815 ,054-7477054)11-11(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ, 
קומה א', חזית, כ- 60 מטר, 

משופצת + אופציה 40 מטר, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', 70 מטר 
בארנונה, קומה ב', כניסה 
ממנחם בגין, חזית רחוקה 

מאוד מז'בוטינסקי, 1,350,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ, 3ח', 
מסודרת מאוד ומשופצת, 

קומה ב', חזית, 1,250,000 
ש"ח, תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 א.רח'-הצבי, 3 חד', כ- 
67 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, א.בצד-

ובגג לכ- 210 מ"ר, 1,430,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3 חד', ק"א, כ- 57 מ"ר, 
משופצת + א.להרחבה, 

1,340,000. "תיווך-משגב-
_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! בעקיבא-
עורפית, 3.5 ענקית כ- 75 מ"ר 

+ מרפסת 12 מ"ר, שמורה, 
1,540,000. "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.רח'-מכלוף, 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"ד, 

א.בצד-ובגג לכ- 120 מ"ר, 
1,240,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 "המציאה" א.דנגור, 3 
חד', כ- 66 מ"ר, שמורה + 
מ.סוכה, אופציה 45 מ"ר, 

 ,1,250,000
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 המציאה!!! א.הירדן, 3 
חד', כ- 50 מ"ר, ק"ב, שמורה 

א.בגג-רעפים, 1,180,000. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 3.5 חד', 
משופצת + היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בשבזי, 3 חד', חדשה, 
ק"א, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 
מרווחת, 65 מ"ר, ק"ג, 

משופצת כחדשה, חזית, 
1,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 באבו חצירא, 2.5, 
מקורית וגדולה, אפשרות 

להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4, ללא מעלית, 1,290,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 052-2647458

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

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

 ,050-5750880
_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

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

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

 ,050-5750880
_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 2 חד' 
בטרומפלדדור, כ- 50 

מ"ר, קומה ד', גג רעפים, 
1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 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)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 

משופצת, חניה, 1,250,000. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 המציאה!! בז'בוטינסקי-
עורפית, 2 חד', כ- 60 מ"ר + 
א.רצפה 15 מ"ר + 10 מחסן, 

1,150,000. "תיווך-משגב-
_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 ברמת הדר/בבית וקאנטרי 
דירות 4/5 חד' בגבעת שמואל, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

 מתושב חוץ! במחיר 
של דירה אחת בפ"כ! 3 

דירות ברחוב הגיבורים 
והירדן, מושכרות 

ומנוהלות! 1,300,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)11-11(מתווכים" 03-5701010

 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 

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו-משפחתים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 3,000,000 

ש"ח עד 7,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 054-7540158

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

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

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 בשמואל-הנביא, חדשה 
בשוק, ברחוב עץ-הדר, 4 

חדרים + מרפסת ק.ב, בלעדי 
_____________________________________________)11-11(לתיווך צימוקי, 02-5638221

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

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט. 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)11-11(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)11-11(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף. 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות, טוב 
להשקעה, בקרית-מנחם, 

3 חדרים מול הסופרמרקט 
ברחוב דהומיי בתהליך מתקדם 

ת.מ.א 38, בלעדי לתיווך 
_____________________________________________)11-11(צימוקי, 02-5638221

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

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

 מבחר גדול של דירות 
למכירה ולהשכרה בכל העיר 
נתיבות, להשקעה ולמגורים, 

לפרטים נוספים: 08-9931163, 
 ,052-5253470
_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

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

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

 מציאה! מבחר דירות 
להשקעה שותפים/מפוצלת, 

החל מ- 1,050,000 ש"ח 
בלבד. "בית ישראל" 

0548-070-418)11-11(_____________________________________________

 הזדמנות, באיזור החרדי, 
ענקית, 125 מ"ר, 2 כניסות, 

ק"א, פוטנציאל אינסופי, 
1,675,000 ש"ח. "בית ישראל" 

0548-070-418)11-11(_____________________________________________

 מפוצלת, מושכרת ב- 
8,000 ש"ח רחוב מתפתח 

ללא מוצא, 1,215,000 ש"ח 
בלבד. "בית ישראל" 

0548-070-418)11-11(_____________________________________________

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)11-11(חניות, 0522-656825

 בית דו משפחתי בעמישב 
צמוד לגני הדר ישוב על רבע 

דונם. FOX נדל"ן, 
050-6925400)11-11(_____________________________________________

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

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

0522-656825)11-11(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 4ח' + 
גג )2 כניסות( במיקום מצוין, 
בשיפר, ממ"ד, מ"ש, מעלית 

_____________________________________________)11-11(וחניות, משופץ, 0522-656825

 בבן יהודה, 6 חדרים )דירה 
בקומה(, 165 מטר + 70 מטר 
גג ק.3 + מעלית, 2,350,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 050-3528252

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

_____________________________________________)11-12ל(052-5316312

 בהזדמנות עין גנים 
השקט, 4 חדרים, ק.1 + 

_____________________________________________)11-11(מעלית, 050-3528252

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומטבח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת אדריכלית, 

0522-656825)11-11(_____________________________________________

 שכונת הדר גנים, דירת 
4 חדרים, משופצת מהיסוד 
+ תוספות, סורגים, רשתות 

ומזגנים בכל הבית, חניה 
רטית בטאבו, מחיר מעולה, 

רק 1,650,000 ש"ח, לפרטים: 
 ,052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

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

4,100 ש"ח אופציה לחדר 
_____________________________________________)11-11(נוסף וגינה, 0522-656825

FOX  נדל"ן בכפר 
אברהם, דירת 2.5 חד' עם 

אופציה מיקום מושלם, 
050-6925400)11-11(_____________________________________________

צפת

רכסים

רמת הגולן

 שפרינצק המבוקש, 4.5 
ח', מצב טוב פלוס, מרפסת 

לנוף, 880 אלף, 
050-3202551)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה להשקעה, 3ח', 
משופצת, חצר קטנה, כניסה 

פרטית, 450 אלף, 
052-8045458)11-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי!! בירמיהו 3 
חד' סלון ומטבח גדולים, 

4,000. *בהרצוג, 4 
חד' + מעלית, 5,000. 

**"יאיר נדלן" 
052-7633978)11-11(_____________________________________________

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

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

 בלוין, פטנהאוז מפואר 
חדש, 5 חד', מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהאוז 
- 4 חד'!! בשבטי ישראל, 
ח.מקבלן, כ- 135 מ"ר + 

2 מרפסות-ענק, 4 כ"א + 
מעלית-שבת, 6,200 ש"ח, 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

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

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

"חמד נדל"ן" 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בהרצל, 5 חד', כ- 
120 מ"ר, גג מרוצף של 50, 
קומה ג', חניה, 4,200 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בחזון איש - גני טל, 
דירת 4 חדרים חדשה, 
גדולה ומפוארת, 100 

מ"ר + 2 מרפסות סוכה, 
קומה 6 + חניה. תיווך, 

055-9941042)11-11(_____________________________________________

 בדנגור, 4 חד', מיידי + 
ריהוט חלקי, בהזדמנות, 

_____________________________________________)11-14ל(052-3777333

 באזור העיריה רח' שקט, 
4 חד' + מרפסות ענקית 110 

מ"ר + גינה שמורה 4,700 
_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בקרית הרצוג 
להשכרה בבלעדיות, 

מיידי, 4 חד', דירה יפה 
מאוד, ק"ד, חזית עם 

מעלית, סוכה, ממוזגת, 
מטבח מפואר, רק ב- 

4,000 ש"ח, ריהוט חלקי 
לפי צורך. 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)11-11(בועז' 050-4156080

 בבניין חדש בפ"כ! 4 
חד', חזית, סוכה ומעלית, 

4,500 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)11-11(_____________________________________________

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

5,200 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, סוכה, 

מעלית, בנין חדש, 5,500 
ש"ח. תיווך, 

_____________________________________________)09-11ל(054-8040055, שמואל

 באזור דסלר, 3 חד', ק"ג, 
יפה וממוזגת + גנרטור, פינוי 

מיידי, 3,300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ל(050-4126569

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר + מעלית-שבת + 
מ.סוכה/שמש, 4,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 ברב שך-הירדן 3 חד' 
חדשה לחלוטין 60 מ' 2 

שרותים ואמבטיה ק"ק ממוזגת 
_____________________________________________)11-14(3,350 ש"ח 03-5787042

 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
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+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 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 
_____________________________________________)04-11ל(קומפלט, 054-8590909

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-11(הפשרה. תיווך, 03-6180103

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, אוירה 
כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

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

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

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

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

 "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 

_____________________________________________)37-36/19(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

 להשכרה בירושלים באיזור 
בר אילן, חנות/משרד, פינוי 

_____________________________________________)08-11(מיידי, 050-5758688

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר עד 2 חדרים, 
מפוארים ומוארים, כ.עצמאית 

לכל חדר, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)08-11(עמדות עבודה, 050-7602600

 דירה חדשה לזוג, לשבתות 
וימים, לתקופת פסח בב"ב, 

רח' מימון, ק"א, 
_____________________________________________)08-11ל(052-7617765

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 3 ח' 
כחדשה + נוף, לכינרת + 

מרפסת באזור יוקרתי,
050-4145926)08-11(_____________________________________________

 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

3-3.5 חדרים

עסקים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

ירושלים

פתח תקווה
4-4.5 חדרים

 בגני גד, יחידת דיור, 
לזו"צ בודד/ת ק"ד, מאובזרת, 

מוארת ממוזגת, דוד"ש, 
050-7231178)08-11(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון כולל מים 
וארנונה + ריהוט, 1,900 ש"ח, 

054-4400074)08-11(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בבן-יהודה, ליד 
ביה"ח השרון, 4 גדולה, ק"א, 

פינוי 20-3-18, טל':
050-3528252)08-11(_____________________________________________

 בב"ב, אזור פונוביז', 
מכולת/קיוסק פעילה ורווחית, 

לרציניים בלבד!!!
052-7712484)08-11(_____________________________________________

 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, 
 דירה מיוחדת באלוף _____________________________________________)09-12(054-8495980

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

 בק.הרצוג, 2 חד', 40 מ"ר 
+ מרפסת קטנה, מרוהטת, 

ממוזגת, דו"ש, מיקום מעולה, 
_____________________________________________)10-11ל(לל"ת, 054-4226703, מיידי

 מציאה! חדר וחצי, כניסה 
פרטית קומת קרקע, מיידי

052-7642780)10-11(_____________________________________________

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)10-11ח(באשדוד, 058-3268724

 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

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)10-13(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)11-11(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים בחזון 
איש, ק"ד + מעלית, 

ממוזגת, 3,200 ש"ח, 
בלעדי "תיווך דירה נאה" 

050-4930222)11-11(_____________________________________________

 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

 במרום שיר, יחידת 
דיור חלומית, כניסה מיידית 
לתקופה קצרה או ארוכה, 
_____________________________________________)11-11ל(2,950 ש"ח, 050-5961147

גבעת שמואל

 בנתניהו, 5 חד', קו' 10 
משופצת מהיסוד, מיידית. רי/

מקס - משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

 בנתניהו, 4 חד', קו'1, 
יחידת הורים, מיידית. רי/מקס 

_____________________________________________)11-11(משה דסקל, 050-5926021

 בשמואל-הנביא, ברחוב 
עץ-הדר, לכניסה מיידית 

ולתקופה ארוכה, 4 חדרים, 
לתקופה ארוכה, מפתחות 

_____________________________________________)11-11(בתיווך צימוקי, 02-5638221

 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

 דרושות דירות בנות 3-4 
חדרים בב"ב ופ"כ לקניה 

במחירים טובים, ללקוחות 
טובים, פרסום ועריכת חוזה 

עלינו, 
03-5444815 ,054-7477054)11-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח 25%? יש לך 
300,000 ש"ח? אם כן 

תתקשר ל: 08-9931163, 
 ,052-5253470
_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

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

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק, בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר, קומת קרקע, משופץ 
איזור אבן גבירול, רק 1,700 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 

בעיר במחיר לא לפרסום, 
 BA למהירי החלטה. תיווך

יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, רק 4,000 

ש"ח יצאה משיפוץ, על רבי 
עקיבא. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 
25 מ"ר בפסג' עם חלון על 
הרחוב, רק 3,500 כול לכל 

ההוצאות, מיקום מעולה. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 חנות 20 מטר ברבי 
עקיבא, 143 לכניסה מיידית, 
רק 4,300. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

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

עקיבא במרכז במחיר מציאה, 
אפשרות לריהוט ע"י הבעלים. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 מציאה, משרד 20 מטר 
ברבי עקיבא פינת ירושלים, 

קומת גלריה מרוהט עם 
מיזוג רק 2,600 כול לכל 

ההוצאות. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)11-11(_____________________________________________

 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: 

 ,08-9931163
 ,052-5253470
_____________________________________________)11-11(תיווך ארץ הצבי

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-10/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-10/19(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה מאוד וממוזגת, 

מרחק הליכה מהכותל, 
_____________________________________________)11-12ל(052-7681369

 "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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אלעד
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הסעות

השכרת רכב

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

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

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

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

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

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

050-6666-599

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

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

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

 "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)39-14/18(_____________________________________________

 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

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוס עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)08-11(רחבי הארץ, 053-4271269

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

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!! 

052-8184336)09-15(_____________________________________________

 2015LUX הונדה אקורד 
שמורה מאוד, מצב מצוין, יד 2, 

_____________________________________________)09-12ל(054-9372112 - לא בשבת

 מיציבושי 2013 אוטלנדר, 
7 מקומות, יד 1, 112,000 

ק"מ, 99,000 ש"ח, 
_____________________________________________)09-11ל(052-3502365, 050-8430063

מכירת רכבים

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-4ל(054-5726412

 "אחוזת מרום" - 7 
צימרים מפוארים + בריכה + 

בריכת ספא מחוממת וסאונה, 
 ,052-5254569/70

04-6980419)10-11/18(_____________________________________________

 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

קרייזלר

 פז'ו 308, 2009 אוטומטי 
120,000 ק"מ + טסט במצב 

מצוין, 5 מקומות, 18,500 
_____________________________________________)11-11(ש"ח גמיש!! 055-9447381

 קרייזלר וואגר 2007 7 
מקומות אוטומט 150,000 

ק"מ טסט לשנה! הכי מפואר 
+ כיסאות עור, 34,000 ש"ח, 

050-2222077)11-11(_____________________________________________

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

■ 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

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

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

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף,  צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)08-11(כסף, 052-4040221

 נמצא מד סוכר חדש! 
לפני כחודשים באזור ק.הרצוג/

_____________________________________________)09-10ח(פרדס כץ, 052-5111141

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)10-11ח(1-599-500-003

 נשכח/נאבד ביום פורים 
 ,JBL בעיר אלעד בוקסה של

_____________________________________________)10-11ח(טל': 050-4171765

 דרושה ספה בצבע חום, 
יד שניה במצב מצוין! 

_____________________________________________)10-11ח(050-4188923

 דרושה כורסא יד שניה 
_____________________________________________)10-11ח(במצב מצוין! 050-4188923

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד(, כמו רכב, 

_____________________________________________)10-11ח(03-6199806 בערב

 דרושה בדחיפות 
למשפחת אברך עגלת 

תאומים איכותית למספר 
_____________________________________________)10-11ח(חודשים, 052-762-1791

 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

 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

 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
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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

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

 בהזדמנות גדולה, 300 
ש"ח, שולחן קטן - 4 כיסאות, 

_____________________________________________)09-10ח(חדש, טל': 054-5482231

 שולחן חדש לסלון בצבע 
_____________________________________________)09-10ח(חום, 054-5482231

 שולחן, מיטות ספריה 
במחיר מוזל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(077-9525130

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

_____________________________________________)09-10ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן לסלון אליפסה 
נפתח במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש, ירושלים, 050-4133546

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-5705546

 שולחן זכוכית מפואר, 
1.4X85 ו- 6 כיסאות, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(053-3110366

 שולחן פינת אוכל שחור 
במצב טוב, דרוש תיקון קל, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 052-7669361

 שולחן זכוכית לכל 
מערכת סלון, כחדש, ללא 

סריטות, מהמם!!! 
_____________________________________________)09-10ח(052-7601461

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8409064

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, טל': 054-8483032

 4 כסאות פלסטיק 
למטבח כחדשים, צבע שחור 

רגליים כסופות, 70 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8450582

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-762-1791

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

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 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

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 למסירה בחינם מקרר 
גדול, 2 דלתות, 560 ליטר, אינו 

עובד - זקוק לתיקון, 
_____________________________________________)10-11ח(0527-613-645

 פלטת שבת 4 סירים, 40 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 מכונת תספורת לגילוח 
לפי שלבים, חברת פנסוניק, 

_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 054-8444245

 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

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 רמקול נייד מעולה של 
פיליפס חדש באריזה, 79 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(058-3263264

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

_____________________________________________)10-11ח(052-7154426

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

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח(, 052-7154426

 מזגן סופר הייטק, 3 כ"ס 
בב"ב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4150659

 רדיאטור 14 צלעות של 
ברדר, 2 עוצמות + מפזר חום, 

בב"ב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8476805

 גוף תאורה עגול כפול צבע 
כחול ג'ינס, מתאים לחדרי 

ילדים, 80 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7600336

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מחשב עם 2 מסכים 
במחיר - 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8416294/7

 מיחם מים לשבת, לחיצה, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 תנור בילדאין, 100 ש"ח, 
מצב מצוין, מציאה,

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 + LG כונן מחשב תוצרת 
מסך + מקלדת במצב מצוין, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 054-7294664

 טאבלט איכותי 7 אינץ 
במצב מצוין כולל נרתיק 

ומטען, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-8380655

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 קמין חשמלי חדש, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 03-9342918

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך "24 דק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מפזר חום, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש "20, 
ב- 120 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 פלטה לשבת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיחם מים לשבת, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיקסר גביע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מאוורר עמוד 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 60 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
ליתיום כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מכונת תספורת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 עם מיכל, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 תנור חימום ביתי, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מיקסר קנווד קומפלט 
900W, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מגהץ קיטור נקסומי, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, כחדש, 054-4273857

 מיקסר בוש קטן כולל מס' 
חלקים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(058-3289108

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטורמגנטית המיוחדת 

"בס"ד", 500 ש"ח, נקנתה ב- 
_____________________________________________)10-11ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 גוף תאורה שנדלירים, צבע 
מעטפת סגול, קוטר 50, 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-2241214

 טוסטר במצב מצוין, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8471351

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)10-11ח(499 ש"ח, 054-4783220

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

350 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7603865

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 ארון 4 דלתות, ב- 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-8496186

 שידה של שתי מגירות, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 054-8496186

 למסירה, 2 מיטות חדר 
שינה, צריך תיקון קל, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8496186

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-6370452

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

_____________________________________________)10-11ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן סלון קטן 
120X70X40 )חום וונגה(, 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 052-3463482

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 למסירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים ממתכת, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3160767

 שולחן קטן בצבע ונגה, 
מידות 60X60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 כיסאות פלסטיק עץ/
_____________________________________________)10-11ח(ברזל, 10 ש"ח, 054-4273857

 שולחן קמפינג מתקפל, 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 054-4273857

 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

 מיטות לחדר שינה מצב 
טוב, 80 ס"מ, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(בב"ב, 052-7154426

 שולחנות מתקפלים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 054-4273857

 שידת טואלט 1.24 מטר 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן יפה לסלון אליפסה, 
נפתח משני הצדדים, 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 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

 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

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(חדשה, 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי, 
מעוצב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8483032

 HP4500 מדפסת דיו 
כחדשה, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)11-12ח(054-6927766

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

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

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למסירה טוסטר אובן מצב 
_____________________________________________)11-12ח(מצוין, 054-8472277

 שואב אבק פילוט, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מדיח כלים קינג גדול, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מברגה חדשה סזוקי, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוז'קטור, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מקפיא גדול, עובד מצוין 
מדגם ישן, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 שואב אבק, מצב טוב, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8444245

 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

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8409064

 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
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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 890 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 במציאה!! פאת סמי 
קאסטם 100% טבעי, חדשה 

בקופסא! רק 890 ש"ח, 
054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 עגלת יחיד מאונטין באגי 
+ אמבטיה, משומש, 350 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100 
ש"ח, טרמפיסט מקורי, חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 050-4119092

 כיסא אוכל + לול 
פלסטיק + אמבט ומעמד 

לתינוק, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-7561146

 מציאה, עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 לול קטן מפלסטיק לתינוק 
+ גלגלים ללא מזרון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-9307308

 עגלת תינוק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 עגלת טיולון, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-5385013

 סימילאק 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי - 

_____________________________________________)10-11ח(25 ש"ח, 050-4135002

 עגלת ביביג'וגר קרם 
שחור מצוינת, 500 ש"ח כולל 

_____________________________________________)10-11ח(מזרון, 054-8427842

 למסירה מיטת תינוק 
במצב טוב, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(02-5379135

 אביזרים לבוגבו בי - כוס, 
פגוש, גגון ונילון לגשם, ס"ה 

_____________________________________________)10-11ח(420 ש"ח, 050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וגר 
גדולה, 450 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)10-11ח(לעגלה גם, 050-4119092

 עגלת תאומים לאורך 
ABC דיזיין ארוכה! 400 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)10-11ח(054-7561146

 נוקיה c2 לא כשר, 170 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך פאלפון וסלקום, 180 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7101799

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4783220

 סלולרי אקסניום כשר, 79 
ש"ח. סלולרי טלגו כשר, 149 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-3263264

 טלפון סלולרי דור 3, שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8484675

 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

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 מציאה! וילון חוטים צבע 
לבן כחדש, מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 כיסוי לחורף לקלונעית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)10-11ח(בערב

 מלבן הקפאה שומר קור, 
חדש באריזה, כ"א 4 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 מקל צבע מקצועי, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8444245

 סט גמרא עוז והדר 
"ובלכתך בדרך" כחדש ממש, 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 054-8444245

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 שעון לאישה בצבע זהב, 
חדש בקופסה, יפהפה, במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 052-762-1791

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש בצבע חום, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-3232026

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, מידה L, צבע לבן, 

_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כ"א, 058-3232026

 שמלת שיפון שמנת 
מהממת, 38, מתאימה 

לחתונה שניה, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8427842

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סט סירים, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 ג'ק בוכנה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כיסא לרכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלית תימנית כחדשה, 
_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 תאג' תורה מפורשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מנשא לאופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי דייג, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מעיל צמר, חדש, מידה 
_____________________________________________)10-11ח(42, 150 ש"ח, 050-4131038

 עליונית פייטים אלגנטית, 
מידה 40, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4131038

 ספרי קריאה להימן, 
סיפורי צדיקים, 20-30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4131038

 חלון 1X1 מטר, זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7157622

 אופני ילדים מידות "12 
לגיל 3. "12 לגיל 5. "18 לגיל 
6, כל זוג אופנים - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-9340317

 כסא ילדים, 40 ש"ח. 
סבל, 10 ש"ח. כידון, 10 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 צמיגים 18-20-24-26, 5 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-3177932

 גאנטים לאופנים, 
14-20-24-26. 10-30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(קדמי ואחורי, 054-3177932

 כל חלקי אופנים רגילים 
מ- 3 ש"ח עד 40 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 משנה ברורה, הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר 

המקרא" ירושלים, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 אופנים 350 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 נעלי "טימברלנד" 
שחורות, מידה 42, חדשות, 

300 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8468225

 חליפה חדשה - צמר - 
עבודת יד, L - שלושה חלקים 

_____________________________________________)10-11ח(- 450 ש"ח, 050-6658234

 חמישה חומשי תורה רב 
פנינים ומקראות גדולות, כל 
המפרשים במצב חדש! 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)10-11ח(300 ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 אדניות עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים, 8 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 צמיג 5 ש"ח, 19-20-24 
אינץ. סבל - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 גאנט קדמי - 10 ש"ח, 
24 אינץ. סלסלה - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 גאנט 20 קדמי - 15 ש"ח. 
אחורי - 25 ש"ח הילוכים, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 בתים מפלסטיק למזוזות, 
1 ב- 3. 10 ב- 20, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 שאל )שכמיה( יד שניה 
_____________________________________________)10-11ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח, 054-8478897

 סורג בטן 78X109, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, טל': 054-8478897

 אביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(052-2727474

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)10-11ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 חלון 1X1.20 מטר זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7157622

 דררה האכלת יד יפה 
ומטופחת, ב- 170 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-5740868

 זוג תוכים קוואקר, 300 
ש"ח כ"א, בני שנה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 ארון כיור + מראה + ברז, 
_____________________________________________)10-11ח(450 ש"ח, 050-4150659

 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

 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

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-6499997

 עגלת צ'פצ'ולה לתינוק, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 050-6499997

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 120 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 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

 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

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-2421622

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 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

 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

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-5737813

 ציוד לרכיבת אופנים כול 
לביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי, 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)11-12ח(052-2727474

 ספרי קריאה ליהמן, ספרי 
צדיקים 20-30 כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3289108

 עליונית חדשה לארוע מס' 
40, פייטים שחור/זהב, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס חדשות, 
מס' 37.5, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3289108

 זיכוי למשקפי "מולטי-
פוקל" באופטיקה הלפרין 

ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעדי, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)11-12ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 3 תוכונים האכלת יד + 
כלוב גדול + אוכל + מתקנים, 

_____________________________________________)11-12ח(300 ש"ח, 050-4149122

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7154392

 אקווריום גדול + פילטר 
+ דגים במחיר מציאה, 480 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7656181

 חלוק רחצה צבע לבן, 
חדש בשקית, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 חלוק קטיפה חדש 
מארה"ב, נקנה ב- 600 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח()450 ש"ח(, 054-8462699

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(לגליון, 052-7698191

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"(, כ- 100 

גליונות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-7458429

 אקווריום 40 ס"מ כולל 
אביזרים, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(050-8616829

 סורג מברזל, בטן, 
140/109, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4458973

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים BMX, ב- 
_____________________________________________)11-12ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 כלוב לארנבת, וורוד, חדש, 
_____________________________________________)11-12ח(60 ש"ח, 058-3245685

 שטיח צמר מצב מצוין, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, טל': 050-4172700

 סט ליקוטי הלכות, משך 
_____________________________________________)11-12ח(הנחל, 40 ש"ח, 054-8478897

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8478897

 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

 פטר-אין 100 מ"ל מלא, 
50 ש"ח במקום 250, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8462699

 ספרי הרב ארוש חדשים, 
_____________________________________________)11-12ח(30 ש"ח, 054-8478897

 כסא לילד כבן שנתיים 
לאופניים, חסר חלק, 120 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7686858

 כובע בורסלינו כחדש 
ממש, מידה 56, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7117723

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)11-12ח(19 ש"ח, 054-4783220

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות מראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

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

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-3286875

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 זוג אוגרים + כלוב חדש, 
כולל גלגלת, מתקן לאוכל 

ולשתיה, רק 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8423151

 הובר בורד רגיל במצב 
מעולה, 250 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7694956

 מכשיר סודה סטרים חדש 
כולל 3 בקבוקים, ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 053-3166396

 2 מגיני ברכיים חדשים, 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 שמלות צבע אפרסק 
לחגים ושבתות, מידה 16-18 

כולל: חולצת בסיס, קשת 
לשיער, חגורה מעוצבת. מחיר 

מציאה - 180 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8416704

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(0504-196-197

 מכשיר כושר לגב, בטן 
וידיים בקופסה כחדשה, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8450576

 תיק פאה גבוה כחדש, ב- 
_____________________________________________)11-12ח(90 ש"ח, 052-7148005

 כסא לרכב מתכוון במצב 
מצוין, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7148004

 טוש"ע נדה שירת דבורה 
קפג - ר"ב ב- 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 קצות החושן הוצאת 
מאורי אור, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 קובץ מפרשים קידושין 
חלק א' ב' 70 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 משנה ברורה חדש 
הוצאת ברוכמן, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 שיטה מקובצת כל הסט  
חדש לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 תוספות הרא"ש חדש 
לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 אקווריום 70/60 עומק 30 
+ אביזרים, 250 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 6 אוגרים סיברי + כלוב 
מאובזר מאוד, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8472277

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-3463482

 אופנים במצב מצוין, 120 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(0525-737-813

 תיבת דואר ל- 28 דיירם 
לבניין משותף, 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 050-8616829
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רוצה 
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לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:
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מנהלת 
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דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

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

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 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

מזכיר/ה
12 שנות לימוד ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
שליטה בשפה האנגלית יתרון
מנהל/ת חשבונות

12 שנות לימוד
סוג 2 ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
נסיון ב SAP יתרון

 info@rekah.co.il  קו"ח
או לפקס 03-5576101

לחברת תרופות בחולון
דרושים

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 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

 לחברה מובילה, דרוש 
שליח קטנוע לעבודה בפ"ת, 

_____________________________________________)08-11ל(050-5888912

 למעון יום בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, ת.מעולים 
_____________________________________________)08-15(למתאימה, 050-8342228

 למיזם חדש דרושים 
עובדים רציניים, ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)08-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

_____________________________________________)08-11(לפרטים: 052-7686713

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושה 

מובילת כיתה ולתינוקיה )נדרש 
3 ש' נסיון(, מ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שכר גבוה 
מאוד! קרוב לב"ב, ת.מעולים, 

054-2391308)08-11(_____________________________________________

 למעון בב"ב דרושה 
אחראית צהרון, חרוצה ומסורה 

+ נסיון, שעות נוחות, שכר 
_____________________________________________)08-11(גבוה, 054-5841018

 דרושות מטפלות למעונות 
הגיל הרך בכל הארץ! משרה 

מלאה )המעון לא חרדי(, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-2321446

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל, 
לתינוקיה/בוגרים, 6,000 ש"ח 
+ תנאים סוציאליים מעולים, 

_____________________________________________)08-11ל(צוות נחמד! 050-8883908

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

נסיון למעון בגבול ב"ב/
_____________________________________________)08-11(רמת-גן, 050-8938869

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

למעון ב"ב דרושה 
מטפלת לכיתת בוגרים

052-7660483
אוירה צעירה ונעימה

07:30-16:00
13:00-08:30

 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, 

רחוץומסור ועובד מטבח 
מ.בוקר + נסיון, 

052-6607070)10-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום, דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות, 
050-4090474)10-11(_____________________________________________

 עוזר מחסנאי/נהג 
לעבודה קבועה ברמת 

גן, תנאים טובים לטווח 
ארוך, אחראי ורציני, 5 

פע' בשבוע, 
052-6364614)10-11(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל הסדר 
בבית הכלא - מגיל 18 - ללא 

_____________________________________________)10-13ל(משפחות, 054-8486242

 לישיבה בב"ב דרוש/ה 
טבח/ית לארוחת בוקר 
לפרטים: 03-6714809 

_____________________________________________)10-11(להתקשר מ- 10:00-15:00

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 
בשרות לקוחות חובה. **לא 

מכירות 8:30-15:00, לפרטים: 
050-2436777)10-13(_____________________________________________

 דרושות עובדות 
לטלמרקטינג בבני-ברק, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים, אווירה 
נעימה, עדיפות לבעלות ניסיון, 

03-6001411)10-11(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)10-13(ק"ס, וירושלים, 052-6580906

 למכבסה שלגית 
בב"ב, עובדים לעבודה 
זמנית )פסח( + שליח, 

רשיון נהיגה ב', 
050-8460282)10-11(_____________________________________________

 למעון חסידי, 
בפתח-תקווה, דרושה: 

מנהלת מעון, בעלת 
נסיון, בתחום הגיל הרך, 
רצוי אקדמאית, תנאים 

טובים למתאימה, תחילת 
עבודה מיידית, קו"ח 
_____________________________________________)10-11(לפקס: 03-9093288

 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

 נציגי שירות בב"ב לשיחות 
נכנסות סבלני/ת ומסור/ה

A0722217545@gmail.com
פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45

 למעון חב"ד בת"א 
מטפלת/גננת למשרה מלאה, 

שכר גבוה ותנאים מעולים, 
053-4281067)08-11(_____________________________________________

 מזכירת מנכ"ל למשרד 
בב"ב, מנוסה, דייקנית 

ואחראית
A0722217545@gmail.com

פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45

 לנקיונות בפסח בירושלים, 
דרושים חרוצים מכל הארץ, 

_____________________________________________)09-12ל(שכר נאה 054-8538959

 בחור חרוץ חרדי מעונין 
לעבוד בשעות אחה"צ והערב 

_____________________________________________)10-11ח(בירושלים, 052-7167172

 בחור חרדי מעונין לעבוד 
באיזור הדרום כעוזר בהובלה/ 

מחסנאי, בשעות הערב 
_____________________________________________)10-11ח(ובמוצ"ש, 053-3147562

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7633316

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה/גדולים, 
מלאה/חלקית עד 13:00, 

_____________________________________________)10-13(תנאים טובים 050-7884864

 לחברה בין לאומית 
מצליחה, דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א.עבודה מהבית, 

_____________________________________________)10-11(גברים/נשים, 055-6783785

tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל 
או לפקס 03-5771144 לפרטים: 03-5771146

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרוש אינסטלטור

דרישות התפקיד: משרה מלאה, השכלה מתאימה

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

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 טבחית 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"

 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(_____________________________________________

 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

 למשרד תיווך בבני-ברק 
דרוש סוכן לשעות אחה"צ, 
_____________________________________________)11-11(קו"ח לפקס: 03-6195923

 למכון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית נוחה, 3-4 שעות 
ביום - גמיש, 45 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)11-11(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד חרדי בירושלים 
פקיד/ה לעבודה משרדית 

נוחה, 7,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)11-11(_____________________________________________

 לחברה יזמית בתחום 
הנדל"ן מתאם/ת פגישות 

סמוך לבני ברק, 6 שעות ביום, 
שכר 8,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)11-11(_____________________________________________

 דרושים למאפיה בב"ב + 
_____________________________________________)11-15(נסיון, לפרטים: 054-2146510

 דרוש/ה עובד/ת חרוצ/ה 
מבני ברק לעבודה במשרד 

תיווך, אין צורך בניסיון, שעות 
גמישות תמורת עמלות 
_____________________________________________)11-11(ואחוזים, 054-7477054

 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

 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

 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

 אופטומטריסט מוסמך 
עם נסיון מחפש עבודה במרכז, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3486007

 התפנה טבח/מנהל 
מטבח עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-2935219

050-6528522

לרשת גני ילדים חרדית גדולה ומבוססת בפ“ת 

דרושות
סייעות מסורות למ“מ בוקר/צהרונית 

תנאים טובים למתאימות!
לפרטים בין השעות: 8:00-15:00

 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

 חרוץ, מלווה, מטפל, 
משגיח, מנקה, מבשל, מבצע 

סידורים, קניות ובכלל, 
_____________________________________________)10-11ח(050-9007275



תצאו

בזול

ע  ג ר ל
מהמולת 
הניקיונות, מה שאתם צריכים 
באמת זה חומרי ניקוי איכותיים 
במחיר משתלם, תיכנסו ליש חסד 
ותמצאו מגוון ענק של המוצרים 

שאתם צריכים 
חג  לקראת 
הפסח  הקרוב 

תמיד תצאו בזול.

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

בשם ה' נעשה ונצליח!

 חסד, זה פשוט!
מגוון מוצרים מהודרים לפסח שיעשו לכם שמחת חג


	Kvbp1p001
	Kvbp1p002
	Kvbp1p003
	Kvbp1p004
	Kvbp1p005
	Kvbp1p006new
	Kvbp1p007
	Kvbp1p008
	Kvbp1p009
	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013new
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015
	Kvbp1p016
	Kvbp1p017new
	Kvbp1p018
	Kvbp1p019
	Kvbp1p020
	Kvbp1p021
	Kvbp1p022
	Kvbp1p023
	Kvbp1p024

