
מאות מיליונים 
להצלת ים המלח

/ עמ' 4

ביתו המפואר של מיידוף 
ב-21 מיליון דולר

 / עמ' 6

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  8-9

 דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

העבודה כוללת
ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

דרישות
ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה ייצוגיות

קו“ח למייל
elimelech@kav-itonut.co.il

בס"ד יום רביעי ג' אייר תשע"ח   18/4/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ב' באייר תשע"ח 17/4/18

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
יין יפני « 3.2662
פרנק שוויצרי « 3.6484

כחלון לא מוותר: 
יבחן שוב הורדת 

מסים
עמ'  2

לרגל ציון 70 שנה למדינת ישראל, ינפיק בנק ישראל מטבעות זיכרון ייחודיות בערכים 
של שקל, שני שקל ועשרה שקלים • כך זה ייראה / עמ' 2

לראשונה מקום המדינה: 
מטבעות ייחודיים 

לשנת השבעים

מכון אוצרות הסת"ם
מרכז הכשרה והפצה ארצית לסת"ם ותשמישי קדושה

מקצוע קודש

החלה ההרשמה לקורס שיפוץ וסגירת בתי תפילין )בתי מאכער(:

תעודת הסמכה מהמכון למסיימים
שיפוץ וסגירת בתי תפילין

המכון בפיקוח רבנים ומו"צים
03-9221168ובהמלצת פוסקי הדור שליט"א

10% הנחה 

לנרשמים בימי 

בין הזמנים
קידום 

ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2
משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!



ג' אייר תשע"ח 218/4/18

פישל רוזנפלד

על  שומרות   2017 בשנת  בינלאומי  בזק  הכנסות 
מיליארד  בכ-1.537  והסתכמו  הגבוהה  רמתן 
2016, קיטון  שקל לעומת כ-1.548 מיליארד שקל בשנת 
 2017 שנת  של  הרביעי  ברבעון  ההכנסות  כ-0.7%.  של 
הסתכמו בכ-379 מיליון שקל לעומת כ-392 מיליון שקל 

ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-3.3%.
בעולם  מפעילים  בין  שיחות  מהעברת  הכנסות  בנטרול 
)"Hubbing"(, מציגה בזק בינלאומי גידול בהכנסות של 
הגידול  מן  נובע  זה  גידול  קודמת.  שנה  לעומת  כ-1.2% 
תקשורת  פתרונות  מפעילות  החברה  בהכנסות  המתמשך 
מפעילות  בהכנסות  השחיקה  בקיזוז   )ICT( לעסקים 
השיחות הבינלאומיות. השחיקה החדה בפעילות השיחות 
מפעילים  בין  שיחות  העברת  ובפעילות  הבינלאומיות 
בעולם )"Hubbing"(, השפיעה גם על מדדי הרווחיות:

הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם בכ-174 מיליון שקל 
של  קיטון  הקודמת,  בשנה  שקל  מיליון  כ-176  לעומת 
כ-1.1%. ברבעון הרביעי של שנת 2017 הרווח התפעולי 

שקל  מיליון  כ-47  לעומת  שקל  מיליון  בכ-41  הסתכם 
ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-12.8%.

2017 הסתכם בכ-309 מיליון שקל  ה-EBITDA בשנת 
מיליון  כ-313  לעומת   ,)EBITDA – 20.1% )שיעור 
שקל בשנת 2016 )שיעורEBITDA - 20.2%(, קיטון של 
 EBITDA-ה  2017 שנת  של  הרביעי  ברבעון  כ-1.3%. 
 ,)EBITDA – 20.1% הסתכם בכ-76 מיליון שקל )שיעור
לעומת כ-81 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד )שיעור 

EBITDA - 20.7%(, קיטון של כ-6.2%.
שקל  מיליון  בכ-127  הסתכם   2017 בשנת  הנקי  הרווח 
לעומת כ-125 מיליון שקל בשנת 2016, גידול של כ-1.6%. 
ברבעון הרביעי של שנת 2017 הרווח הנקי הסתכם בכ-31 
הרביעי  ברבעון  שקל  מיליון  כ-33  לעומת  שקל  מיליון 

אשתקד, קיטון של כ-6.1%.
הסתכם   2017 בשנת  שוטפת  מפעילות  המזומנים  תזרים 
בשנת  ש"ח  מיליון  כ-269  לעומת  שקל  מיליון  בכ-277 
של  הרביעי  ברבעון  כ-3%.  של  גידול   2016
שוטפת  מפעילות  המזומנים  תזרים   2017 שנת 
כ-86  לעומת  שקל  מיליון  בכ-82  הסתכם 
מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של 

כ-4.7%.
2017 הסתכם  תזרים המזומנים החופשי בשנת 
בכ-138 מיליון שקל לעומת כ-150 מיליון שקל 
בשנת 2016, קיטון של כ-8%. ברבעון הרביעי 
של שנת 2017 תזרים המזומנים החופשי הסתכם 
שקל  מיליון  כ-61  לעומת  שקל  מיליון  בכ-47 

ברבעון הרביעי אשתקד, קיטון של כ-23%.

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

כחלון לא מוותר: יבחן 
שוב הורדת מסים

בזק בינלאומי מציגה: 
1.5 מיליארד שקל הכנסות של 

שר האוצר לא מוותר על תכניתו להפחתת מיסים, 
ולמרות הביקורת מצד נגידת בנק ישראל מצהיר כי 

יבחן הורדת מס בחודש מאי

פישל רוזנפלד

שדיווחנו  לאחר  בלבד  שבוע 
כאן ב'קו עיתונות' על המלכוד 
מתנאי  אחד  כאשר  כחלון,  של 
שלו  הדגל  לתוכנית  שהציב  הסף 
ברשות  גביה  עודפי  מסים,  להורדת 
המסים, לא מימש את היעדים - נראה 

כי הוא לא מוותר.
השידור  לתאגיד  שהעניק  בראיון 

י  ר ו ב י צ ה
ר  י ה צ ה
כי  כחלון 
ממשיך  הוא 
ו  י ת ו י נ כ ת ב
ו  כ ז ש
ת  ר ו ק י ב ל
ה  פ י ר ח
נגידת  מטעם 
ישראל  בנק 
ד"ר  הפורשת 
פלוג.  קרנית 
"אבחן הורדת 
במהלך  מסים 
מאי",  חודש 

אמר.
מבקשי  לנושא  גם  התייחס  כחלון 
בפסקת  תמיכה  והביע  המקלט 
פגיעה  רואה  לא  "אני  ההתגברות. 
בנושא  התגברות  בפסקת  בבג"צ 
ולכן  המסתננים  כמו  כזה  ספציפי 
שלי  בהתחייבות  לעמוד  מתכוון  אני 

ולתמוך בפסקה כזאת".
בטוח  "לא  הוא  כי  כחלון,  אמר  עוד 

שהממשלה תמלא את ימיה".

לראשונה מקום המדינה: 
מטבעות ייחודיים לשנת השבעים

לרגל ציון 70 שנה למדינת ישראל, ינפיק בנק ישראל מטבעות זיכרון ייחודיות 
בערכים של שקל, שני שקל ועשרה שקלים • כך זה ייראה

פישל רוזנפלד

מדי שנה מנפיק בנק ישראל מספר מטבעות זיכרון לציון נושאים, הישגים, ערכים, מקומות 
ובמסגרת  העצמאות  יום  לקראת  והמדינה.  העם  בתולדות  ייחודית  חשיבות  בעלי  ואירועים 
חגיגות שנת ה-70 למדינת ישראל, ינפיק בנק ישראל מטבעות זיכרון לציון 70 שנות עצמאות 

המדינה, שאישרה ועדת טקסים וסמלים בראשותה של השרה מירי רגב.  
מטבעות הזיכרון, המונפקים על גבי מתכות יקרות )כסף וזהב( יונפקו בשלוש מהדורות, בערכים של 1 
ש"ח )כסף רגיל(, 2 ש"ח )כסף קשוט( ו- 10 ש"ח )זהב קשוט(. בצד הנושא של המטבע יופיע הסמליל 

 70 ה-  אירועי  ומנהלת  ישראל  ידי ממשלת  על  כפי שנבחר  הרשמי, 
שנה למדינה בראשות שרת התרבות והספורט מירי רגב. 

חמאוי,  מיכל  המעצבת  ידי  על  שעוצב  המטבע,  של  הערך  בצד 
מופיעים שני פסיו של דגל המדינה וביניהם הערך הנקוב. עיצובו של 
צד הנושא כולל מגן דוד ובתוכו המספר 70, מהם נמשך קו המתפרק 
המגן  בתוך  וטכנולוגיה.  קדמה  עתיד,  המסמלים  פיקסלים  לאיורי 
דוד מופיעה גם המילה "ישראל" בכתב סת"ם והמילים "מורשת של 
חדשנות". בשולי המטבע יופיע גם הכיתוב "70 שנה למדינת ישראל" 

בעברית, ערבית ובאנגלית.
שנותיה:  ב-70  עצומים  כלכליים  הישגים  השיגה  ישראל  "מדינת   
ברמת  מרשים  לגידול  הביאה  המדינה  שידעה  הכלכלית  הצמיחה 
ממדינה  הפכנו  רבים.  עלייה  גלי  של  מוצלחת  קליטה  תוך  החיים, 
שעיקר גאוותה הייתה על יצוא התפוזים, ושסבלה מאפיזודות ארוכות 

של חוסר יציבות כלכלית, למדינה המתפארת בתעשיית הייטק שנשענת על ידע וחדשנות פורצי דרך, 
ושבולטת ביציבות מקרו כלכלית ופיננסית. ערב יום העצמאות ה-70 למדינה, שבנק ישראל יציין אותו 
בהנפקת מטבע זיכרון מיוחד, עומדים בפנינו הרבה מאוד אתגרים חברתיים וכלכליים, אך יש לנו גם 

לא מעט במה להתגאות", אמרה נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, עם השקת המטבע. 
ד"ר  ישראל  בנק  נגידת  ידי  על  התש"ע-2010  ישראל,  בנק  לחוק  בהתאם  נקבעו,  המטבעות  פרטי 
המועצה  ובאישור  זיכרון  ומטבעות  מעות  כסף,  שטרי  לתכנון  הועדה  עם  בהתייעצות  פלוג,  קרנית 
ישווקו  המטבעות  רגב.  השרה  בראשות  וטקסים  לסמלים  השרים  וועדת  ישראל  בנק  של  המנהלית 
לציבור באמצעות קבוצת ג.ר.א.ס עיצובים ושילובים בע"מ, משווקת מטבעות זיכרון בהנפקת הבנק.

כחלון. צילום: אוהד צויגנברג



בני ברק

יום שני 30/04 ט״ו באייר  | בשעה 19:00 בערב
בהכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 קומה 4, בני ברק

כנס יזמות נדל"ן
 שוק הנדל"ן – מגמות  עסקאות אקזיט 

   מבוא לתמ"א  38   ניהול משא ומתן אפקטיבי ועוד...

בניהולו של מר ראובן בילסקי 

הכנס יתקיים אי״ה
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הממשלה אישרה: 900 מיליון ₪ לחיזוק הפריפריה; מתוכם יופנו 400 מיליון ₪ להצלת ים המלח • 
בתוכנית: החייאת אתרי תיירות והקמת אתרים חדשים

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

חדשה  בעבודה  חודש  למשך  להתלמדות  התקבלתי  שאלה: 
יום  בעבור  שהשכר  לי  שידוע  רשום  היה  בו  טופס  על  וחתמתי 
חודש התלמדות  ל-8 שעות. לאחר  בלבד   ₪ 100 יהא  התלמדות 
החלטתי שהעבודה לא מתאימה לי וכעת נאמר לי שהזכאות שלי 

לדמי ההתלמדות נבחנת. מה ביכולתי לעשות?
וחוקי  דבר  לכל  עבודה  היא  התלמדות  בתקופת  עבודה  תשובה: 
העבודה חלים גם עליה. אסור להחתים עובד על שכר נמוך משכר 
המינימום וגם אם חתמת על טופס שבו אישרת לקבל פחות משכר 
שכר  לך  לשלם  חייב  והמעביד  תקף  לא  שנתת  האישור  מינימום 
בנסיבות  מינימום  שכר  תשלום  שאי  לומר,  כדאי  לפחות.  מינימום 
המתוארות מגיע לכאורה גם לכדי עבירה פלילית של המעסיק, והוא 

עלול להיות נאשם בהליך פלילי בגין אי תשלום שכר מינימום.



כבית משותף  בבניין שמוגדר  ומשפחתי מתגוררים  אני  שאלה: 
של 24 דירות בבניין, מה אומר החוק על דרך הניהול?

תשובה: לפי החוק, לכל בית משותף צריכה להיות נציגות שתבחר 
של  פעולתה  דרכי  המשותף.  הבית  ענייני  הנהלת  לשם  תקנון,  לפי 
הנציגות ייקבעו בתקנו. הנציגות משמשת לפי החוק כמורשה של כל 
בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להנהלת הבית המשותף ולבדק הרכוש 
המשותף והיא זכאית להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן, 

משפטי או אחר, בשם כל בעלי הדירות בכל העניינים האלה.
החלטה של בעלי הדירות שהתקבלה בהתאם לתקנון מחייבת, כל 
עוד ההחלטה בתקפה - כל בעל דירה, בין אם היה בעל הדירה בשעת 
ההחלטה,  קבלת  אחרי  הדירה  לבעל  היה  אם  ובין  ההחלטה  קבלת 
ובלבד שההחלטה נרשמה בספר החלטות שיהיה נתון בכל עת לעיון 

בידי כל בעל דירה.

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

מאות מיליונים להצלת ים המלח
פישל רוזנפלד

של  שורה  )א(  השבועית  בישיבתה  אישרה  הממשלה 
תכניות לחיזוק הפריפריה בעלות כוללת של 900 מיליון 
שקל, כשהתכנית הגדולה ביניהם היא להצלת ים המלח 

מהבולענים שנפערים באדמה, בעלות של 400 מיליון שקל. 
מי שיוזם את התכנית המדוברת הוא משרד ראש הממשלה, 
והיא כוללת מהלכים שינסו להביא להחייאת האזור, ובכלל זה, 
חדשים  תיירות  אתרי  והשקעת  שננטשו  תיירות  אתרי  החייאת 
באזור. זאת, מעבר להשקעה בתשתיות ובמחקרים גיאולוגיים. 

על פי התכנית, שכאמור, אושרה השבוע בישיבת הממשלה, 
יפותחו  לידו,  צומת  באזור  ים המלח"  "שער  אתר בשם  ייבנה 

שמורות טבע כמו ארץ 
אל־ וקאסר  המנזרים 
פרויקט  יפותח  יהוד, 
סמוך  מלונאות 
יפותח  שלם,  למצפה 
מחודש  תיירותי  אתר 
גדי  עין  מדבר  בנווה 
מלונאות  ופרויקט 

נוסף בעין גדי. 
גם  כוללת  התכנית 
פיתוח תחומי חקלאות 
לקיבוצים  חדשים 
עין  לים,  הסמוכים 
שלם,  ומצפה  גדי 
ציבורי  חוף  הקמת 
המלך  ים  בצפון  חדש 
טווח  ארוכת  ותכנית 
כביש  של  לתחזוקה 

.90
מיליון   270 מלבד 
שימומנו  שקל 
ראש  משרד  מתקציב 
ומשרד  הממשלה 
המימון  התיירות, 
אושר  כבר  לתכנית 

במסגרת דיוני התקציב בחודש ינואר.
תכנית בולטת נוספת שאושרה במסגרת חיזוק ערי הפריפריה 
והיא  ומטולה  שלומי  שמונה,  קרית  היישובים  לחיזוק  היא 
והתייעלות  סביבתי  טיפוח  רווחה,  בשירותי  השקעה  כוללת 
אנרגטית, השקעה בשירותי בריאות, תיירות ועוד. הסיבה לכך 
שערים אחרות באזור לא נכללים בתכנית נעוצה בכך שהם אינם 

מוגדרים "יישובים צמודי גדר".
עיירת הפיתוח ירוחם זוכה אף היא לתכנית פיתוח ייעודית, 
להשכרה  מבנים  של  הקמה  היתר,  בין  כוללת,  כוללת  והיא 
לחברות היי־טק, הרחבה של אזור התעשייה הכבדה בעיר וסיוע 

בהכשרות מקצועיות לתושבי העיר וסיוע לעסקים קטנים.

פגעי שכר המינימום
פרופ'  לכלכלה,  הלאומית  המועצה  ראש 
רמת  להעלאת  נועזת  הצעה  העלה  שמחון,  אבי 
החיים של אזרחי ישראל – להפסיק לשלם שכר 
מיידית  יצרה  ההצעה  זרים.  לעובדים  מינימום 
מחאה סוציאליסטית נרחבת, כי ההצעה "תפגע 
בחלשים". אך המציאות היא, שקיומו של שכר 
חד  פוגע  זרים,  לעובדים  ובמיוחד  מינימום, 

משמעית ברווחה של כולנו. 
העולם  במדינות  השכר   – הנתונים  ראשית, 
השלישי הוא נמוך מאד, וגם עבור שליש משכר 
מנפאל  עובדים  יסכימו  בארץ  הנהוג  המינימום 
בשדרוג  עדיין  מדובר  עבורם,  לישראל.  להגיע 
וזו  במדינתם,  המקובל  מזה  משמעותי  שכר 
אלה,  נתונים  לאור  קורצת.  בהחלט  חלופה 
המתבקשת  השאלה  את  שמחון  פרופ'  שואל 
הקשישים  את  בחוק  מחייבים  אנחנו  מדוע   –

בישראל לשלם שכר גבוה פי שלוש עבור עובדי 
הסיעוד מנפאל? זה אולי משדרג את רמת החיים 
מה  לכל  ומעבר  מעל  הנפאלים  העובדים  של 
משמעית  חד  פוגע  זה  אך  בדעתם,  העלו  שהם 

בקשישים הישראלים. 
המינימום  שכר  לגבי  לדיון  לרגע  נניח  ואם 
לעובדים  המינימום  שכר  גם  זרים,  לעובדים 
לא   – )דיוק  בהכרח  להם  עוזר  איננו  ישראליים 
בהכרח. בהחלט יתכנו כאלה שייהנו מכך, בדיוק 
אין  לעולם,  לעולם,  מכך(.  הנפגעים  שיש  כפי 
מתנות חינם מכוח חקיקה. כל דבר שאתה מקבל, 
אתה גם משלם. כל הטבה שאנו מקבלים מכוח 
ולא  אנחנו  עליה.  המשלמים  אלה  אנו  החוק, 

אחרים. 
ההסבר פשוט, כל אדם הוא גם יצרן וגם צרכן. 
כדי לשדרג את רמת החיים של אדם פי שנים, יש 

הוזלת  או  ההכנסות,  הכפלת   – אפשרויות  שתי 
צריכה  יאפשר  שבפועל  )מה  בחצי  ההוצאות 
ההכנסה  כאשר  זאת,  לעומת  מקודם(.  כפולה 
מתייקרות  ההוצאות  גם  בבד  בד  אך  מוכפלת 
ברמת  עליה  שום  אין  אזי  עצמן,  ומכפילות 
החיים, למרות שמספרית נראה שההכנסה גדלה 

כי "יש לי ביד יותר כסף". 
שכר  העלאת  של  ההשלכות  בדיוק  אלה 
המינימום  שכר  העלאת  אחד  מצד   – המינימום 
מצד  אך  מהעובדים,  )לחלק(  השכר  מעלה את 
בסוף  וכך  העבודה.  עלות  את  מייקרת  היא  שני 
החלש  הישראלי  העובד  עצמו  מוצא  החודש 
עם יותר כסף בכיס, אך עם מוצרים יקרים יותר 
הרי  קטנים,  עסקים  ובמיוחד  עסקים,  במכולת. 
יספגו את ההפסד שהעלאת שכר המינימום  לא 
אל  העלויות  את  יגלגלו  אלא  עליהם,  משיתה 

עובדים  אותם  גם  הרי  הם  והצרכנים,  הצרכנים. 

שלהם אנו דואגים בחקיקה. 

כל זה כאשר מדובר בעובדים ישראלים, אשר 

אם  גם  המחוקק,  מצד  סולידריות  יש  כלפיהם 

בבסיסה  הכוונה  לפחות  מזהירה  אינה  התוצאה 

היא טובה. אך איזה רציונל יש בדאגה לעובדים 

בסרי-לנקה אשר מגיעים לעבוד בישראל, במחיר 

של פגיעה ברמת החיים של אזרחי ישראל? חוקי 

נועדו לסייע לחלשים, הם  שכר המינימום אשר 

הם אלה הפוגעים בהם ישירות. שכר המינימום 

זה  סולידרי,  ולא  חברתי  לא  זה  זרים,  לעובדים 

פגיעה באזרחי ישראל, ובמיוחד בחלשים ביותר 

שבהם. 

דוד רוזנטל
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כסף קטן

קולר פורש מבנק הפועלים

חטיבת  ראש  בתפקיד  כעשור  לאחר 
הפועלים  בנק  של  הפיננסים  השווקים 
ולאחר כעשרים שנה בבנק הפועלים, הודיע אמש 
דני קולר להנהלת הבנק על רצונו לסיים את  )ג( 
התפקיד".  "מיצוי  שהגדיר  מה  עקב   - תפקידו 
להחליפו  שצפוי  מי  כי  מעריכים  ההון  בשוק 
החטיבה  ראש  כיום  שמשמש   - ענתבי  ידין  הוא 

הפיננסית בבנק. 

משאירה את התרופות מאחור

ענקית המכירות המקוונת, אמזון, מתכוונת 
לוותר על אחת מתכניות הדגל שלה, הפצת 
שבכניסה  הקושי  בשל  זאת,  תרופות.  ומכירת 
בעבור  אפילו  והתרופות,  הרפואי  הציוד  לתחום 
חברה כה גדולה כמו אמזון. ברשת CNBC דווח 
השבוע כי במקום זאת, מתמקדת החברה במכירת 
חולים  לבתי  תרופות  כולל  שאינו  רפואי  ציוד 

ולקליניקות קטנות באמצעות אמזון ביזנס.

שוב: עיכובים ב'קו המהיר'

לאחר לא מעט דחיות, נראה כי גם במועד 
אביב- תל  המהיר'  'הקו  להפעלת  החדש 

ישראל, סוכות תשע"ט, הוא  ירושלים של רכבת 
עדיין לא יפעל. על פי הדיווח ב'גלובס',  בישיבה 
רכבת  בכירי  בין  השבוע  שהתקיימה  מצומצמת 
להודיע  הוחלט  התחבורה  לבכירי משרד  ישראל 
הקו  בהשקת  נוסף  עיכוב  מסתמן  כי  כץ  לשר 
המהיר. "שר התחבורה הולך להיות מופתע בפעם 

השנייה", אמר גורם במשרד התחבורה.

ההולנדים משיקים את הקו האילתי

התעופה טראנסאוויה  חברת 
המפעילה טיסות לצרפת   ,)Transavia(
קו תעופה חדש  נובמבר  ולהולנד, תשיק בחודש 
עובדה באילת. הקו  מאמסטרדם לשדה התעופה 
יפעל במהלך החורף, מ-3 בנובמבר, בתדירות של 

שתי טיסות שבועיות.

ZTE תשלם את מחיר המשבר

סופגת   ZTE הסמארטפונים  יצרנית 
בארצות הברית ובבריטניה מכה קשה - חרם 
הודיעה  ארה"ב  החזקות.  המעצמות  של  כלכלי 
שבירת  בגין  שנים,  ל-7   ZTE את  תחרים  כי 
הסינית  החברה  לדבריהם,  איראן.  על  האמברגו 
וצפון   לאיראן  אמריקאית  מתוצרת  ציוד  מכרה 
- והמשיכה  נקנסה על כך לפני שנתיים  קוריאה, 
למכור. עתה ייאסר על חברות אמריקאיות לספק 
ביצרניות  וגם  בה,  גם  שייפגע  מה   - רכיבים  לה 

כקוואלקום ואחרות.

מהפך דיגיטלי: 
חשבונות ינוהלו 

באופן מקוון

קנסות 
לספקי מזון

בעקבות הוראות חדשות של הפיקוח על הבנקים: מנהלי 
יוכלו לפעול בחשבון הבנק של הלקוחות  תיקי השקעות 

באופן דיגיטלי

הודיעה  העסקיים  ההגבלים  רשות 
על כוונתה להטיל עיצומים כספיים 
עמדו  שלא  ספקיות  שלוש  על 

בדרישות חוק המזון

פישל רוזנפלד

השבוע  יצאו  המסים  רשות  פקחי 
נרחב בקרב בעלי עסקים  למבצע אכיפה 
שיניים  במרפאת  כי  נמצא  במהלכה  בירושלים, 
בעיר לא נרשמו הכנסות בסך כולל של 64,550 
₪. רופא השיניים טען בתוקף: "שכחתי לרשום 

ואין לי עוד מה להוסיף!"
המקרה אירע השבוע, בעת מבצע ביקורת של מס 
הכנסה בבתי עסק בירושלים רבתי, אשר כלל 229 
8% מבין העסקים  ביקורות, מהן עלה כי בקרב 
כדין. למבצע,  הכנסות  נרשמו  לא  שנבדקו, 
שנוהל בראשות פקיד השומה ירושלים 3, נבחרו 
בתי עסק בתחום המסחר, השירותים והמקצועות 

החופשיים.
מצאו  סלולריים,  מכשירים  למכירת  בחנות 
צ'קים   2 הקופה,  ספירת  במהלך  המבקרים 
הקופה  סרט  מבדיקת  העסק.  בעל  שקיבל 
בסך  הללו  להכנסות  רישום  נמצא  לא  הרושמת 
בעסק  כי   הסתבר  וכן,   ₪  1,830 של  כולל 

סלולריים  מכשירים  לתיקוני  הזמנות  מתקבלות 
בחר  העסק  בעל  כל שהוא.  ותיעוד  רישום  ללא 
בתשובה מפורטת ומנומקת: "התיקונים נרשמים 
על גבי נייר וכאשר הלקוחות משלמים נרשמים 
נזרק". לגבי  והנייר  התקבולים בקופה הרושמת 
אי רישום התקבולים הוסיף ואמר: "שני הצ'קים 
בכסף  מוחלפים  להיות  אמורים  היו  שהתקבלו 
התקבולים  את  נרשום  יוחלפו  וכאשר  מזומן 

בקופה".
ביטוח,  סוכן  אצל  שנערכה  ביקורת  במסגרת 
ביקשו מבקרי מס הכנסה מבעל העסק להמציא 
התדפיסים  בבדיקת  הבנק.  תדפיסי  את  לעיונם 
נמצא כי בעסק התקבלו עמלות מחברות ביטוח 
בחודש  בעסק  שבוצעו  ביטוח  עסקאות  בגין 
בספרי  נרשמו  שלא   ,₪  8,250 כולל  בסך  מרץ 
לא  טען:  "עדיין  הביטוח  סוכן  החשבונות. 
בסוף חודש  רק   , וקבלות  הוצאו חשבוניות מס 

אפריל תוציא הפקידה חשבוניות".
"מחנה  היום בשוק  באותו  שנערכו  בביקורות 
יהודה" בירושלים נמצא כי בחנות ירקות ובחנות 

נוהלו כלל ספרי חשבונות  למכירת חמוצים לא 
יוזמנו  בעלי העסקים  ההכנסות.  נרשמו  ולא 

לחקירה במשרדי מס הכנסה . 
כמו כן,  בשלושה עסקים נוספים למכירת פירות 
מנהלים  אמנם  העסק   בעלי  כי  נמצא  וירקות, 

קופה רושמת, אך לא רושמים את הכנסותיהם.
במסעדה נמצא כי לא נרשמו הכנסות מלקוחות 
ששולמו   ,  ₪  1,632 של  כולל  בסך  שונים 
באשראי בגין ארוחות במסעדה. המסעדן הדחיין 
טען להגנתו כי "בסוף היום אני עושה סיכום סופי 
של האשראי ואני מחבר אותו לסיכום הסופי של 

התקבולים האחרים מהקופה הרושמת"...
מפעילות  כחלק  נערכה  זו,  ביקורת  פעילות 
נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון 
הגברת  של  המדיניות  במסגרת  זאת,  שחור. 
יכולת  ושימור  לשיפור   האכיפה  פעילות 
ידי  על  היתר  בין  המודיעין,  הרחבת  ההרתעה, 
לדיווחי  להביא  שמטרתם  שטח,  מבצעי  עריכת 
אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון 

בנטל בקרב האזרחים.

פישל רוזנפלד

הגבלים  רשות 
הודיעה  העסקיים 
על  )ב'(  השבוע 
כספי  עיצום  להטיל  כוונתה 
לכל  ש"ח   100,000 בסך 
אחת משלוש הספקיות שלא 
המזון  חוק  בדרישות  עמדו 
לעוד  הממונה  הודיעה  וכן 
קמעונאיות   / ספקיות   12
חיוב  כוונת  על  גדולות 
באותו הסכום אם לא ימלאו 
להיום  עד  חובותיהן  את 
לסמכות  בהתאם  זאת,  )ד(. 
27)ב(  בסעיף  לה  המוקנית 
בענף  התחרות  קידום  בחוק 

המזון, תשע"ד-2014.
ברשת  הוא  המדובר 
טעמים  קשת  חינם,  חצי 
פי  שעל  ופרשמרקט, 
חובת  את  הפרו  הממונה 
החברות  על  החלה  הדיווח 
בהתאם להוראות חוק המזון 

והתקנות מכוחו. 
השלישית  בשנה  "מדובר 
אלה  שחברות  ברציפות 
הדיווח  חובת  את  מפרות 
והשלימו  עליהן,  המוטלת 
פניות  לאחר  רק  דיווחן  את 

הרשות",  מצד  והתראות 
נכתב בהודעת הרשות.

כמו כן, הודיעה הממונה על 
כספי  עיצום  להטיל  כוונתה 
ספקים   6 על  זהה  בסכום 
ירושלים,  עוף   – גדולים 
דרום,  שדה  ביכורי  אנג'ל, 
מילואות  תעשיות,  סוגת 
קמעונאים  ו-6  שאן,  ועוף 
שוק  דוש,  סופר   – גדולים 
כל,  בר  קינגסטור,  העיר, 
ישראל,  וקואופ  ובגדול  זול 
הדיווח  חובת  את  שהפרו 
המוטלת עליהן השנה, וזאת 
חובת  את  יקיימו  לא  אם 
עד  עליהם  החלה  הדיווח 

להיום )ד(.
נכתב  הממונה  בהודעת 
של  רשימות  "פרסום  כי 
וספקים  גדולים  קמעונאים 
היתר,  בין  הוא,  גדולים 
האיסורים  להחלת  הבסיס 
בין  הסחר  ליחסי  הנוגעים 
והספקים  הקמעונאים 
בחוק  הקבועים  הגדולים 
תנאי  הוא  ולפיכך  המזון, 
הכרחי לקיום הוראות החוק 

ולקידום תכליותיו".

פישל רוזנפלד

פרסם  הבנקים  על  הפיקוח 
טיוטת תיקונים להוראות בנושא 
"בנקאות בתקשורת" ו"השקעות 
של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות 
מנהלי תיקים", שבעקבותיהם לקוחות 
ייפוי  לתת  לסניף,  להגיע  מבלי  יוכלו, 
לפעול  תיקים  למנהלי  שיאפשר  כח 

בחשבון הבנק של הלקוחות. 
למנות  יוכלו  הבנקים  לקוחות  א. 
או  אנושי  תיקים,  מנהל  בחשבונם 
ממוחשב )Robo Advising( באופן 
לסניף  להגיע  שיזדקקו  מבלי  מקוון, 

הבנק.
מקוון  באופן  למנות  יוכל  לקוח  ב. 
מנהל תיקים מתוך המערכת הבנקאית 
או מחוצה לה, דוגמת בתי השקעות או 
 Robo  – ב  העוסקות  פינטק  חברות 

   .Advising
ג. מנהל התיקים יוכל לפעול בחשבון 

מקוון.   
להתהוות  בסיס  נותנות  ההקלות  ד. 
לקידום התחרות בשירותי  פלטפורמה 
ניהול תיקים, לטובת ציבור הלקוחות. 

הטכנולוגית  ההתקדמות  "בעקבות 
של  מרחוק  ואימות  זיהוי  בתחום 
לקוח, ובהמשך להקלות שנתן הפיקוח 
חשבון  פתיחת  בתהליך  הבנקים  על 
משמעותי  צעד  מהווה  התיקון  מקוון, 

יוכלו  שהלקוחות  לכך  בדרך  נוסף 
מרחוק,  מלאה  בנקאית  פעילות  לבצע 
התיקון  לסניף.  בהגעה  צורך  ללא 
מקוון  באופן  למנות  ללקוח  מאפשר 
שנפתח  בחשבון  גם  תיקים,  מנהל 
הטפסים  על  החתימה  מקוון.  באופן 
הכוח  ייפוי  מתן  לצורך  הרלבנטיים 
בזמן  חזותי  שיח  דו  קיום  תוך  תעשה 
שתאפשר  בדרך  הבנק,  נציג  עם  אמת 
ההסברים  כל  את  לקבל  ללקוח 
שיידרשו על ידו בנושא", נמסר מבנק 

ישראל.
בבנק המרכזי הוסיפו וציינו כי "התיקון 
גם  בבנקים  הפעילות  פתיחת  יאפשר 
לגורמים חוץ בנקאיים, ובכך יקדם את 

התחרות בשירותי ניהול תיקים". 
ד"ר  הבנקים,  על  המפקחת  לדברי 
חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים הגדיר 
החדשנות  בהגברת  התמיכה  את  כיעד 
והטכנולוגיה במערכת הבנקאית לצורך 
והגברת  ללקוחות  השירות  שיפור 
התחרות. הצעדים עליהם הכרזנו היום 
חסמים  הסרת  של  מהמגמה  חלק  הם 
במטרה  הבנקים  על  הפיקוח  נוקט  בה 
לאפשר את הרחבת הפעילות הבנקאית 
בהגברת  יתמכו  והם  בדיגיטל, 
התחרות בתחום ניהול תיקים, בהוזלת 
השירותים, ובשיפור הנוחות ללקוחות 

בצריכת השירותים הללו".

שערי תירוצים לא ננעלו: 
פקחי רשות המסים פשטו על הבירה
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החל  העולם  מאז  עברו  שנים  מספר 
ואט  האוטונומיים  מהרכבים  להתלהב 
מדובר  לא  כי  להבין  רבים  החלו  אט 
בלהיט שכבר מגיע לכביש, ועדיין רחוק משלב 

הייצור.
האמריקנית   cnbc ברשת  צוטטו  לאחרונה 
תפקידים  בעלי  אנונימיים  מרואיינים  מספר 
הדגל  מכונית  של  הייצור  במערך  נחשבים 
 .3 מודל   - 'טסלה'  של  העתידית  האוטונומית 
בין היתר, טענו המרואיינים כי 40% מהרכיבים 
בפרימונט  במפעל  מתקבלים  או  שמיוצרים 
מה  אותם.  לתקן  כדי  נוספת  עבודה  דורשים 
שגרם לעיכובים נוספים בייצור הרכב המשפחתי 

שאמור היה כבר לצאת לשיווק.
שיעור  כי  הרשת  לאותה  טען  אחר  מרואיין 
שהדבר  כך  כדי  עד  גבוה  הפגומים  הרכיבים 
מקשה לעמוד ביעדי הייצור, וגורם לתסכול רב 

בקרב העובדים. 
אילון  החברה,  מנכ"ל  כי  דווח  אף  לאחרונה 
שיוכל  כדי  החברה  במפעל  לישון  חזר  מאסק, 
לטפל בכל בעיה במערך הייצור מיד לאחר שהיא 
צצה. זאת, זמן קצר לאחר הדיווחים כי החברה 
המשפחתית  ייצור  את  זמנית  להפסיק  נאלצה 
משורה  האחרונים  בחודשים  שסבל   ,'3 'מודל 
של בעיות ועיכובים, על מנת להכניס שיפורים 

בקו הייצור.
בדיווחים  מסתכמות  לא  מאסק  של  צרותיו 
בתקשורת ובמערך ייצור כושל, אלא גם בגזרה 
דירוג  חברת  חתכה  שעבר  בחודש  הפיננסית. 
טסלה  של  האשראי  דירוג  את  מודי'ס  האשראי 
עוד  כי היא תאלץ לצאת  ל"זבל", לצד הערכה 

השנה לסבב גיוס נוסף של 2 מיליארד שקלים. 

בפוסט שפרסם ג'ון תומפסון, מייסד ומנכ"ל 
קרן הגידור וילאס קפיטל מנג'מנט, הוא הזהיר 
ארבעה  בתוך  רגל  לפשיטת  תגיע  טסלה  כי 
חודשים - אלא אם מאסק "ישלוף שפן מהכובע" 

כלשון דבריו. 
תומפסון  האחרון  בשבוע  שכתב  במייל 
למשקיעים, הוא טען כי החברה תתקשה לגייס 
 ,3 מודל  באספקת  העיכובים  לאור  נוסף  מימון 
הערכת   ,X-ו  S מודל  לדגמי  בביקוש  ירידה 
שווי מנופחת והורדות דירוג אשראי. ובכל זאת, 
בחיוך.  לפתוח  מאסק  יכול  הנוכחי  השבוע  את 
את  שהגדיל  בטוויטר  עוקצני  ציוץ  בשל  זאת, 
למעלה  שהם  בכ-2%,  החברה  של  השוק  שווי 

ממיליארד דולר.
הכלכלה  שבועון  של  בדיווח  התחיל  זה 
אנליסטים  שציטט  "אקונומיסט",  העולמי 
טסלה  כי  שטענו  ג'פריס  ההשקעות  בנק  של 
תצטרך לגייס השנה הון נוסף בהיקף של 2.5-3 
מיליארד דולר. על פי הדיווח,  הסכום המדובר 
ייועד למימון הרחבת מערך הייצור של מודל 3 
- המכונית הראשונה של 'טסלה' לייצור המוני, 

שנמכרת במחיר זול יחסית של 35 אלף דולר.
בתגובה, צייץ מאסק בחשבון הטוויטר שלו, 
אחריו עוקבים למעלה מ-21 מיליון משתמשים, 
חכם  אבל  משעמם,  פעם  היה  "אקונומיסט  כי 
ובעל תובנות יבשושיות מרושעות. עכשיו הוא 
רק משעמם". מאסק הוסיף להכחיש את הדיווח 
תזרים  ובעלת  רווחית  תהיה  "טסלה  כי  וטען 
אז  והרביעי,  השלישי  ברבעון  חיובי  מזומנים 
ברור שלא יהיה צורך לגייס כסף", לשון דבריו.

כאמור, לא עבר זמן רב ונראה כי הציוץ עשה 
את שלו - כששווי השוק של החברה רשם זינוק 

מדהים, באורח די מפתיע. אלי כהן

עצמי  ביטחון  לפתח  מעוניינים 
יחסי אנוש כדי  ולהשתמש במיומנויות 
הכנס  לפעול?  אנשים  ולשכנע  אמון  לבנות 
תעסוקתי'  'הכוון  מרכז  בשבילכם!  הוא  הזה 
היכרות  ערב  הקרוב  בשבוע  יקיים  ברק  בני 
מיוחד מסוגו לציבור החרדי של שיטת העצמה 
האישית שפיתח דייל קראנגי. עקרונות שיטת 
דייל קארנגי יסייעו לכל אחד לקדם את עצמו 

בתחום התעסוקה.

בכנס יציגו המומחים את עקרונות השיטה, 
מלאת  גישה  להפגין  כיצד  דרכים  הכוללות 
המוכחת  בשיטה  להשתמש  כיצד  התלהבות, 
להלהיב  כיצד  כלים  ועובדות,  שמות  לזכירת 
את הקל שלנו, כיצד למזער מתח ודאגה, כיצד 
וכמובן   – בהתאם  ולתגמל  הצלחות  לזהות 
הדרכים להתגבר על פחד קהל והעצמה אישית.

הקרוב,  שלישי  ביום  אי"ה  יתקיים  הערב 
הירדן  ברח'  תעסוקתי  הכוון  במרכז  אייר,  ט' 
בהרשמה  מותנה  חינם.  הכניסה  ברק.  בני   31

מראש בטלפון 03-7707300-1.

אלי כהן

של  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי 
ישראכרט יזכו החודש ליהנות מקופונים 
משתלמים במיוחד ברשת השיווק 'נתיב החסד' 
במבחר  רכישה  בעת  משמעותיות  להנחות  וכן 
הציבור  לבני  המתאימים  וביגוד  אופנה  חנויות 

החרדי 
לך  "מגיע  תכנית  לחברי  מעניקה  ישראכרט, 
יותר" את כל הסיבות הטובות לרכוש את הביגוד 
במחירים משתלמים, וכמידי חודש מציגה מבחר 
ברחבי  עסק  בבתי  ממגוון  משמעותיות  הטבות 
הארץ. החודש ייהנו חברי התכנית מהנחה בבתי 

עסק בתחום המזון, האופנה והביגוד.  
בהנחה  מקופונים  ייהנו  התכנית  חברי 
'נתיב  השיווק  רשת  בחנויות  מיוחדת  למימוש 

בקניה,  חסכון  שיאפשרו  הקופונים  החסד'. 
שנשלח  החודשי  ההטבות  בעלון  מופיעים 

לחברי התכנית. 
יקבלו חברי  'ביתן המלך'  לכך ברשת  בנוסף 
התוכנית שובר מתנה למימוש בחודש הבא בסך 
100 ₪ בקניה מעל 300 ₪. בחנות מעיין שטוב 
בירושלים תינתן הנחה של 40% על מבחר ענק 

של פיג'מות וכותנות מהקולקציה החדשה.
נוספות,  הטבות  מגוון  ועוד  אלו  הטבות 
מוענקות לחברי תכנית "מגיע לך יותר" באופן 
ואין  החודשי  החשבון  חיוב  במעמד  אוטומטי 
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 

קופונים והטבות 
משתלמות לחברי תכנית 

"מגיע לך יותר"

ובכירים בחברה  רגל  בפני פשיטת  'טסלה' אמנם עומדת  חברת 
ושוב  שוב  מסתבך  האוטונומיים  הרכבים  ייצור  שהליך  טוענים 
בשווי  ומפתיע  חד  זינוק  נרשם  השבוע  אבל  תקלות,  בעקבות 

השוק של החברה

ציוץ הקפיץ בלמעלה ממיליארד 
דולר שווי שוק של חברה

'הכוון' מזמינה אתכם 
לכנס היכרות עם 
שיטת דייל קארנגי
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במרכז  שעמד  היהודי  של  החוף  בית 
הפונזי  הונאת  פרשיית 
ונשפט  בהיסטוריה  הגדולה 
הממוקם  מאסר,  שנות  ל-150 
בקצה המזרחי של לונג איילנד, 
ניו יורק, מוצע )שוב( למכירה. 

הפעם, ב-21 מיליון דולר.
עם   ,2008 בשנת  כזכור, 
שנאמדת  הענק  הונאת  חשיפת 
הפקיעו  דולר,  מיליארד  בכ-65 
הרשויות בארצות הברית את כל 
נכסיו של ברנרד )ברני( מיידוף, 
כסף, תכשיטים,  כלי  זה  ובכלל 
בית  את  וכן  יאכטות  מכוניות, 

גדול  שטח  על  המשתרע  שלו,  המפואר  החוף 
יותר מ-6 דונם. 

דרך  באמצעות  אליו  נכנסים  הבית  תושבי 
גישה פרטית. את קומת הקרקע של הנכס מפאר 
סלון ענקי עם חלונות ענק הפונים לים, מטבח 

ושני חדרי שינה עם חדר שירותים משותף.
חדר השינה המרכזי של הנכס ממוקם בקומה 
שירותים  חדרי  שני  מרפסת,  עם  יחד  השנייה, 
הבית  כולל  הכול  בסך  ארונות.  חדרי  ושני 
שלושה חדרי שינה ושלושה חדרי 
בריכה  לאורכו  וצמודה  שירותים 

ומרפסת דקה נוספת.
בזמן שהופקעו נכסיו של מיידוף 
הנכסים  כונס  מידי  הנכס  נמכר 
תמורת 9.4 מיליון דולר. מי שרכש 
רות',  סטיבן  הוא  הנכס  את  אז 
וורנאדו  קרן  של  והיו"ר  המנכ"ל 
 Vornado( טראסט  רילטי 
דרייל,  ואשתו   )Realty Trust
מהמכירה  ההכנסות  את  כאשר 
לקורבנותיו  הנכסים  כונסי  העבירו 

של מיידוף. 
שיפוץ  רות'  הזוג  בני  שערכו  לאחר  כעת, 
מקיף בבית, שכללו גם את תכנונו של האדריכל 
 Thierry( דספונט  תיירי  הפנים  ומעצב 
Despont(, הם מוכרים אותו תמורת סכום של 

לא פחות מ-21 מיליון דולר.

 מיידוף. צילום: משרד המשפטים
האמריקני

ביתו המפואר של מיידוף 
ב-21 מיליון דולר



 
  

 
 

האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

בואי והתחברי לילד שבך כדי שתוכלי להתחבר לילד שלך.
סדנת "משפחה משחקת"

המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי ולשכלל יכולות חברתיות.

הנך מוזמנת להשתתף בסדנא בה נכיר ונתנסה במגוון משחקים ופעילויות. 

הסדנא תועבר באופן חוויתי ואינטראקטיבי.

הסדנא בת ארבעה מפגשים:

מפגש ראשון: משחק חיברותי.

מפגש שני: משחקי "הזדמנות שווה".

מפגש שלישי: משחקי אסטרטגיה ומשחקים לשוניים.

מפגש רביעי: משחקי דמיון.

הסדנא תתקיים במשחקייה ברחוב מהרש"ל 14,

ביום שני בשעות הבוקר (10:00 - 11:30) ויום ראשון בערב (20:30 – 22:00).

כל שעליך לעשות הוא לבחור את היום והשעה המתאימים לך!

ההשתתפות בסדנא מותנית בהרשמה מראש!

להרשמה ופרטים - 054-4447911  (רבקה)

רכזת ”משפחה משחקת“ – 5776181, 5776182 

עלות הסדנא
   

המפגשים

אנו מחפשות

מתנדבות

למשחקיות

20            
₪

זה לא תרגיל עוקץ!
חלק מהפגעים שנמצאו

 בחצרות בתים
וגורמות

לעקיצות אמיתיות

הפינה השבועית

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

הנכם מוזמנים לערב מיוחד, מרתק ומעצים
שייתן לכם כלים מעשיים להתמודדות עם ילדיכם

בגיל ההתבגרות

כבוד הרב פנחס ברעייר

הערב יתקיים אי"ה ביום שלישי, ט' אייר תשע"ח, (24.4.18),
באולם בית הספר נווה מאיר, רח' אהרונוביץ 31.

השיחה תחל בשעה 20:45 בדיוק.

הערב מיועד לאמהות ואבות,
ישיבה בהפרדה מלאה

דמי כניסה: 15 ₪ ליחיד; 20 ₪ לזוג.

מצפים לראותכם,
פעילות שכונת "נאות יוסף"

וצוות המחלקה לע"ס קהילתית

מפי

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מחכים לכם,
צוות המשחקיה

חוזרים למשחקיה !
אמא יקרה, אנו מזמינות אותך עם ילדייך להנות

משעה של חוויה משותפת במשחק.
המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי 

ולשכלל יכולות חברתיות.

המשחקיות הפועלות בעיר :
מרכז העיר – רחוב מהרש"ל  14,  בימים שני ורביעי

                       בין השעות 18:00-16:00.
שיכון ה' – מתחם "עזרא למרפא", רחוב חיד"א 24, ביום שני

                      בין השעות 16:00 – 18:00.
נוה אחיעזר - במתנ"ס, רחוב אורליאן 27,  ביום שני

                      בין השעות 18:00-16:00.
קרית הרצוג - ”מוקד קהילתי“, רח‘ משולם ראט 5, ביום רביעי

                      בין השעות 18:00-16:00
פרדס כץ – ב"מוקד קהילתי", רחוב דב גרונר, ביום שלישי 

                      בין השעות 16:00 – 18:00,
מערב העיר- באחיה השילוני 2, "בית הקשיש", קומה א', ביום שני, 

                      בין השעות 16:00 – 18:00.

בואו להכיר ולהנות ממגוון המשחקים שבמשחקיה
בעלות סימלית למשפחה

 
 



שוקולדים לאניני טעם
 

לכולנו ישנם לפעמים רגעים של חיפוש 
אחר נשנוש מתוק, אבל לא כזה של סתם 

עוגיה מתוקה או חטיף פשוט, אלא ממתק 
איכותי שיעניק לנו חוויית טעם משובחת 
באמת. עם השוקולדים של שמרלינג'ס 

תוכלו ליהנות בדיוק מרגעים מתוקים 
כאלה. סדרת השוקולדים היוקרתית 
של שמרליגנ'ס כוללת מגוון רחב של 

שוקולדים משובחים ואניני טעם: החל 
מסדרת ה'רוזמרי' – שוקולד במילוי פרלין 

משובח, המשך בסרת ה'סוליד' הקלאסית 
הכוללת שוקולד לבן עם שקדים, שוקולד 
מריר או חלבי ועוד וכלה בחטיפי המינור 

הנימוחים והמשובחים. השוקולדים כשרים 
בכשרות המהודרת של "בד"צ קהל עדת 

ישורון – ציריך".



מקדימים ריסוס לכביסה

סנוקל ביו רסס וכבס -  
להסרת כתמים ולכלוך לפני 

כביסה ללא צורך בהשריה. 
להסרת כתמים במקומות 

בעיתיים במיוחד כמו 
חפתים, צווארונים או כתמים 

קשים, מציעים לכם בסנו 
את "סנוקל ביו רסס וכבס" 

להסרת כתמים ולכלוך לפני הכביסה, 
סנוקל ביו מסיר כתמים מכל סוגי האריגים: 

צבעוניים ולבנים, לפני הכביסה ביד באו 
במכונה, הריסוס אינו מצריך כביסה 

מיידית! ניתן לרסס על האריג ולכבסו 
במועד מאוחר יותר, סנוקל מסיר גם כתמי 

שומן, קטשופ, שוקולד ומתאים לכביסה 
בכל הטמפרטורות. ניתן להשיג גם בשקית 

מילוי חסכונית.



'פרילי' בעיצוב חדש

לקראת ימי הקיץ החמים, 
משיקה תנובה בקבוקים 

חדשים בעיצוב מיוחד 
למשקאות פרילי עם תות 
שדה ופרילי עם אפרסק. 

בשני הטעמים, מדובר 
בבקבוקים אישיים בתכולה 

של 250 גרם ו- 1.5% שומן בלבד. המוצרים 
בהכשר ועדת מהדרין תנובה בראשות 

הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן.



20% הנחה

בימים חמישי- ראשון, ד'-ז' באייר )-19
22.4.18(, תוכלו ליהנות באיקאה מהנחה 
של 20% על כל ריהוט המרפסת והגינה 

בארבעת חנויות הרשת בנתניה, קרית 
אתא, ראשון לציון ובאר שבע. ההנחה 

תינתן החל מיום חמישי ד' באייר, בו 
תיפתחנה ארבעת חנויות איקאה בשעה 
15:00 ותפעל לאורך כל היום, עד השעה 

22:00. בין המוצרים שימכרו בהנחה ניתן 
למצוא סטים של שולחנות וכסאות לגן 

ולמרפסת, ערסלים, פינות ישיבה, אחסון 
גן, שמשיות ופתרונות הצללה, כסאות 
אוכל, מגוון שולחנות, כריות לריהוט גן 

ועוד. רשימת הסניפים: נתניה:  רח' גיבורי 
ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' 

היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק כביש 
פלמחים. קריית אתא: רחוב תפוצות 

ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא). חדש!! 
באר שבע: הירדן 24.



קובץ חדש של "בנתיב החלב"

"בנתיב החלב", 
הקובץ ההלכתי 

של בד"צ 
ועדת מהדרין 

המוקדש 
לסוגיות 

בתעשיית 
החלב, הופיע 

לקראת כינוס הכשרות השנתי של תנובה. 
זהו הקובץ השביעי ואף הוא כקודמיו, 

עוסק בסוגיות הלכתיות הקשורות לכשרות 
החלב ומוצריו, תוך התמקדות ברמת 

הידורי הכשרות המיושמים במוצרי החלב 
של תנובה. בקובץ, בעריכתו של רב תנובה, 

מתפרסמים מאמריהם ההלכתיים של 
חברי בד"צ ועדת מהדרין תנובה, הרבנים 
הגאונים שליט"א, המאירים זוויות שונות 

בהיבטי הידורי הכשרות בענף החלב – 
בכלל, ובתנובה – בייחוד וכן מאמריהם של 

רבנים ומורי הוראה העוסקים בכשרות, 
בארץ ובעולם. בקובץ – תשובת הגראי"ל 

שטיינמן זצ"ל בעניין חליבה בשבת.



להרגעת העור של הקטנטנים

האביב הגיע ואיתו היתושים, המעופפים 
והעקיצות. כצט מביאה לקטנטנים 

פתרון יעיל בסדרה המצליחה "טפטפים 
בייבי באז": אפטר ג'ל. ג'ל להרגעת 

העור במקרה של גירויים לאחר עקיצות 
יתושים, חרקים ומעופפים אחרים. הג'ל 
מכיל אלנטואין ותמצית צמח הקמומיל 
המקלים על גירויים וגרד של העור והוא 
מתאים לשימוש מגיל 3 חודשים. סדרת 

טפטפים בייבי-באזז: סדרת מוצרים 
בעלת רכיבים ירוקים על בסיס שמן 

ציטרונלה, מכילה תערובת ייחודית של 
שמנים טבעיים היפואלרגניים אשר נבדקו 
קלינית ומותאמים גם לעור רגיש. הסדרה 

כוללת בקבוק רול-און, מגבונים, שמנים 
ארומטיים וג'ל למריחה לאחר עקיצות 

והינה היחידה המותאמת לשימוש מגיל 3 
חודשים. הסדרה כולה ללא פרבנים, ללא 
SLS, ללא חומרי הדברה ובעלת רכיבים 

ירוקים הידועים ביעילותם ומתאימים 
במיוחד לשהייה מחוץ לבית ובטבע. 

להשיג ברשתות הפארם ובבתי המרקחת 
הפרטיים ללא מרשם רופא.



התזונה הטובה ביותר 

אמא של מיכל, תינוקת מלאת שמחת 
חיים בת שנה וחודשיים, חשבה, קראה 

והעמיקה בנושא של התפתחות תינוקות 
עוד הרבה לפני שמיכל נולדה. "קראתי 

המון על התפתחות תינוקות, לכן היה 
חשוב לי לבחור בצורה אחראית את 

התזונה הטובה ביותר כדי שההתפתחות 
שלה תהיה מיטבית." לתזונה כבר בתחילת 

החיים השפעה משמעותית וארוכת טווח 
על היכולות השכליות, הקוגנטיביות 
והמוטוריות של התינוק, בגילאי הגן, 

בגילאי בית הספר ולכל אורך חייו. 
מחקרים הראו, שמחצית מהאינטליגנציה 

הפוטנציאלית של האדם מתפתחת עד גיל 
4. בתקופה זו נוצרים קשרים חשובים בין 
תאי המוח המשפיעים על מנת המשכל 
של התינוק ועל ההתפתחות המוטורית 

שלו. המוח קולט, מנתח ומפרש את 
הגירויים הנקלטים על ידי החושים, הוא 

מפעיל את מערכות הגוף ואף יוצר רגשות 
ותחושות. על ידי קבלת המסרים החושיים 

ושליחת מסרים עצביים, מתפתחות 
היכולות השכליות של התינוק: מנת 

המשכל )IQ(, השפה והיכולות המוטוריות 

שלו. לשם כך דרושה לתינוק אספקה 
 LC-PUFA שוטפת של חומצות שומן
מסוג אומגה 3 ו- 6, שנמצאו כחשובות 

במיוחד להתפתחות המוח ומערכת 
העצבים והראייה. סימילאק למהדרין 

הינו הפורמולה היחידה בישראל בכשרות 
למהדרין, המכילה LC-PUFA בכל 

שלושת השלבים. מחקרים שערכה חברת 
אבוט, יצרנית סימילאק למהדרין, מראים 

שתינוקות שניזונו מההרכב הייחודי של 
סימילאק עם LC-PUFA השיגו תוצאות 

התפתחות שיכליות ופסיכומוטוריות דומות 
לאלה של תינוקות יונקים. 



לניחוח קסום של בית

סנו מציגה 
את סנו פרש 

 -HOME
סדרת מבשמי 

אוויר לבית 
במגוון ניחוחות 

מרעננים 
ומפתיעים. מבשמי האוויר של סנו פרש 

הום מעניקים ניחוח ייחודי ואווירה קסומה 
לחדרי הבית, בהתזה קלה ופשוטה. סדרת 

המבשמים נטולת גז ומנטרלת ריחות לא 
נעימים. אתם מוזמנים לפנק את הבית עם 

מבשמי האוויר החדשים של סנו, ולהריח 
את הטיפוח בחלל הבית, להנאתכם 

ולהנאת המשפחה. ניתן להשיג במגוון 
ניחוחות.



כביסה מהירה

ממהרים? קפסולות ג'ל כביסה מרוכז של 
סנו מקסימה BIO לשימוש מהיר ונוח 

במיוחד. כביסה היא לא בהכרח משימה 
קשה, בסנו 

מציעים 
עבורכם את 

קפסולות 
ג'ל הכביסה 

של מקסימה 
BIO, ג'ל 
בתוספת 

אנזימים להסרת כתמים ולניקוי יסודי 
לשימוש מהיר ונוח במיוחד. קפסולות 
הג'ל של סנו מתאימות לשימוש בכל 

הטמפרטורות  ומותאמות לכל סוגי 
מכונות הכביסה. מארז הקפסולות של 

סנו מקסימה מגיע עם 28 יחידות מסיסות 
המכילות ג'ל כביסה מרוכז במשקל 21 

גרם כל אחת. טיפ מסנו: לשמירה על 
הבגד לאורך זמן יש לפעול תמיד לפי 

הוראות הכביסה של היצרן ולהקפיד על 
הטמפרטורה המומלצת.



הדרך הקצרה לסיום הכביסות 

הררי הכביסה מאיימים עלייך? משתוקקת 
לסיים עם הייבוש והקיפולים? עוברים 

למייבש הכביסה המופעל בגז וחוסכים 
זמן וכסף, עם מייבש 'רינאי' מבית 'פזגז' 
השגרה קרובה מתמיד. בדיקת השוואה 

שנערכה בין מייבש הכביסה 'רינאי', המותג 
המוביל מתוצרת יפן המשווק על ידי חברת 

'פזגז', למייבש חשמלי רגיל העלתה, כי 
זמן הייבוש ב'רינאי' לאותה כמות כביסה 

מתקצר בחצי לעומת הייבוש במייבש 
כביסה חשמלי, מה שמביא גם לחסכון 

בהוצאות החשמל בגין ייבוש. זמן ההפעלה 
של מכונה אחת במייבש 'רינאי' הוא כ-40 
דקות )!( בלבד לעומת כ80-120 דקות )!( 

במייבשים חשמליים. הייבוש באמצעות גז 
כמעט ואינו מייצר חשמל סטטי, כך שסיבי 

הבד אינם נהרסים והבגדים נשמרים 
לאורך זמן.



איך זה לבן בוהק?

הקיץ כבר כאן והקולקציה הבהירה נשלפת 

מהמדפים. זה הזמן לשמוע מהמומחים 
ביותר כיצד לשמר את הלבן הבוהק וכיצד 

להסיר כתמים ממגוון בגדי העונה באופן 
היעיל ביותר. נטע מיכנובסקי מנהלת תחום 
כביסה ברקיט בנקיזר עונה על השאלות: - 

כיצד ניתן לשמר את הלבן הבוהק ולהימנע 
מגוון צהבהב / אפרפר בבדים הלבנים 

בקיץ? כאשר לובשים בקיץ חולצות לבנות 
או כל פריט לבוש אחר בצבע לבן, עצם 

החשיפה לשמש עלולה לגרום לבד לקבל 
צבע צהבהב. כמו כן, הכביסות המרובות 
גורמות לבדים לאבד מצבעם הלבן ואף 

לקבל צבע אפרפר. אבקת ווניש קליה 
גולד לכביסה לבנה מציעה פתרון מיוחד 

לבעיות הללו וכאשר מוסיפים אותה באופן 
קבוע לכביסה לבנה במכונת הכביסה, 

הבגדים שומרים על צבעם הלבן הבוהק 
לאורך זמן. - נשים רבות מאמינות שככל 

שהמעלות במכונת הכביסה גבוהות 
יותר- הכביסה תצא נקיה ולבנה יותר. האם 

זה נכון? בניגוד למיתוס הרווח כי כיבוס 
במעלות גבוהות גורם לכביסה להיות נקיה 
יותר וצחורה יותר, העובדה היא שהמעלות 
הגבוהות דווקא פוגעות בתהליך הכביסה. 

הן גורמות לשחיקת הבדים וגם פוגעות 
ביעילות האינזימים של אבקת הכביסה. 

האבקה של ווניש גולד לכביסה לבנה 
מביאה לתוצאות מעולות ולבנות יותר גם 

בכיבוס במעלות נמוכות! כך שניתן ליהנות 
מתוצאות מדהימות של לבן יותר, וגם 

לשמור על הבגדים מפני שחיקה ובלאי 
מיותרים.



לאפייה מושלמת

מכירים את תבניות האלומיניום 
שמתעקמות עם כל תזוזה? סנו מציגה 

את סנו סושי תבניות אלומיניום איכותיות 
לאפייה. התבניות של סנו סושי גדולות, 
עבות וחזקות במיוחד, הן עמידות מאוד 

ומתאימות לשימוש חוזר. המפרט של סנו 
סושי תבניות אלומיניום הוא עבה, יציב 

וחזק. את סנו סושי תבניות אלומיניום ניתן 
להשיג במגוון מארזים גדולים: 7 תבניות 

 L 23*33 מוארכות 10.5*31 ס"מ, 4 תבניות
ס"מ, או 2 תבניות XL 33*39.5 ס"מ.



אוסטיאופורוזיס וסידן - עובדות 
שצריך לדעת

 סידן חיוני לרבים מתפקודי הגוף: ויסות 

קצב הלב, העברת מסרים עצביים, גירוי 
הפרשת הורמונים, קרישת דם, בניית 

השלד ושמירה על בריאותו.
 גוף האדם אינו יכול לייצר סידן.

 הגוף מאבד סידן באופן יומיומי דרך עור 

שנושר, ציפורניים, שיער ועוד
 חייבים להחליף את הסידן האובד, 

באמצעות המזון.
 כאשר הדיאטה אינה מכילה מספיק סידן 

לביצוע הפעילויות שהוזכרו, הגוף פונה 
למאגר בעצמות.

 מבוגרים זקוקים ל – 1000-1200  מיליגרם 

סידן ליום. מתבגרים זקוקים ל – 1300 
מיליגרם סידן ליום.

 צריכה מספקת של סידן חיונית להשגת 

צפיפות עצם מקסימלית עד סוף תקופת 
הצמיחה ושמירה עליה בשנים שבאות 

לאחר מכן על מנת למנוע שברים 
הקשורים לאוסטיאופורוזיס. 

 גורם חשוב נוסף הוא ויטמין D  שעוזר 

בספיגת הסידן. ויטמין D עוזר לסידן לעזוב 
את המעי ולהיכנס לזרם הדם. הויטמין גם 

עוזר לכליות לשמור על הסידן שלא יופרש. 
ויטמין D יכול להיווצר בעור )חשיפת 

הזרועות, הידיים והפנים – 3-2 פעמים 

בשבוע, 15-10  דקות(. מקורות מזון: חלמון 
ביצה, דגי מים מלוחים, כבד.  

 רוב האנשים מכירים את חשיבות הסידן 

אך הפער בין הידע לבין הצריכה בפועל 
הוא גדול. נשים רבות צורכות פחות 

ממחצית הסידן המומלצת ליום.
 מזון הוא המקור הטוב ביותר לסידן. 

 חלב ומוצרי חלב הם המקור העשיר 

ביותר לסידן. 
 מזונות נוספים המכילים סידן כמו תרד, 

עלי סלק ושקדים מכילים גם אוקסלטים 
ההופכים את הסידן לבלתי זמין. קטניות 

עשירות בפיטאטים המקטינים גם הם את 
זמינות הסידן.  סובין חיטה עשיר אף הוא 

בפיטאטים. עודף חלבון ומלח מקטינים את 
זמינות הסידן לגוף.

 אנשים שמתקשים לעכל חלב רגיל, 

מאחר וחסר להם האנזים המפרק את 
הסוכר הטבעי בחלב, יכולים לצרוך חלב 
דל-לקטוז, יוגורט וגבינות קשות – כולם 
מכילים כמויות קטנות של לקטוז. ישנן 

גם טבליות המכילות את האנזים החסר 
ואפשר לבלוע אותן במקביל לאכילת 

מוצרי חלב.
 גם כאשר מחליטים לצרוך תוסף של 

סידן, רצוי לבדוק את האפשרויות הקיימות 
עם הרופא המטפל ובעיקר לבדוק בתווית 

כמה סידן הוא מכיל. חשוב לבדוק 
 .D שהתוסף מכיל גם ויטמין

 סידן לבדו אינו יכול למנוע או לרפא 

אוסטיאופורוזיס אבל הוא מרכיב חשוב 
בתכנית כוללת של מניעה וטיפול. פעילות 
גופנית במהלך הילדות וההתבגרות עוזרת 

להשיג את מקסימום צפיפות העצם. 
 פעילות גופנית קבועה עוזרת לשמור 

על עצם צפופה וחזקה בהמשך החיים. 
הפעילויות הרצויות: הליכה, ריצה, ריקוד, 

טיפוס במדרגות, טניס כלומר פעילויות 
כנגד כוח המשיכה וסוג נוסף של פעילויות 

הוא פעילות כנגד התנגדות המיועדת 
לחיזוק השרירים )מכונות בחדר כושר 

והרמת משקולות(. 



חיסכון כספי

לקראת בוא ימי הקיץ החמים מעניקים 
מומחי ענקית המיזוג הישראלית, 

'אלקטרה', טיפים להכנת המזגן לפני 
הפעלתו הראשונה לעונה. תחזוקה נכונה 

מונעת תקלות וחוסכת בכסף, כיצד אם כן 
מכינים נכון את המזגן לקיץ?

ראשית, מסבירים מומחי 'אלקטרה', 
יש לבצע ניקוי יסודי של מסנני אוויר 

המתמלאים באבק, אשר את כניסתו למזגן 
הם מונעים. ככלל, מומלץ לנקות את 

הפילטרים באופן יסודי מדי חודש, ובפרט 
לפני הפעלה ראשונה לעונה חדשה. פעולה 

זו של ניקוי משפרת דרמטית את יעילות 
המיזוג, מונעת תקלות ומאריכה את חיי 

המזגן. כיצד מנקים מסנני אוויר? מוציאים 
את גריל האוויר החוזר, שנמצא בחזית 

היחידה הפנימית של המזגן, מוציאים את 
המסננים, שוטפים במים פושרים בכיוון 

נגדי לזרימת האוויר, מייבשים היטב באוויר 
הצח ומחזירים אותם למקומם. פעולה 

פשוטה שהתוצאה שלה שווה הרבה מאוד.

 הקפידו לוודא כי אין חפצים המפריעים 

לזרימת אוויר חופשית מהיחידה החיצונית 
כגון עלים, פסולת וכדומה.

 התאימו את תפוקת המזגן לגודל השטח 

שאותו אתם מקררים.

 לנוחות מקסימלית של מיזוג החדר, 

לחצו על כפתור ייעודי בשלט הרחוק לכיוון 
תריס המזגן עד שהכנפיים יהיו בזווית של 

45 מעלות כלפי מטה.

 בעונת הקיץ החמה בה משתמשים 

במזגנים כמעט לאורך כל שעות היממה, 
מומלץ לרכוש מזגנים בטכנולוגיית 

אינוורטר. בטכנולוגיה זו פועלים המזגנים 
בתפוקה מרבית על מנת לקרר במהירות. 

עם ההגעה לטמפרטורה הרצויה, מזגן 
אינוורטר מוריד בהדרגה את התפוקה 
שלו עד למינימום הנדרש לשמירה על 

הטמפרטורה המבוקשת. כך משיגים קירור 
מהיר, יעיל וחסכוני בחשמל.
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 קצרצרים
מותג השוקולד 'דה קרינה' במיתוג 

חדש: סטודנטים של 'הבצפר' פיתחו 
אריזות חדשות המציגות שלושה 

דורות של שוקולד הבוטיק דה 
קרינה. כשרות מהודרת, חלב ישראל. 

להזמנות: 04-699-3622

חטיפי עלית בטעמים חדשים, של פסק 
זמן קינוחים: בטעם טריקולד ובטעם 

בננה ספליט 

תנובה משיקה קוטג’ 7% לרגל 7 עשורים 
לישראל. יימכר במהדורה מוגבלת 

למספר שבועות

יוגטה, מותג הסוכריות ודברי המתיקה 
חוגג עם יוגטה מרשמלו כחול לבן המוצע 

כעת במהדורה חגיגית ומוגבלת. מחיר: 
6.00 ₪ ל- 180 גרם. כשר פרווה בהשגחת 

בד”צ, חוג חתם סופר ב”ב

חברת בלדי, משיקה סדרת מוצרים 
קפואים המבוססת על 100% ירקות 

מהטבע בקטגוריית: אפונה, אפונה וגזר, 
לקט ירקות, שעועית ירוקה שלמה, 

שעועית צהובה שלמה, שעועית ירוקה 
חתוכה , גזר גמדי ועוד. בהשגחת בד”צ 

העדה החרדית

חברת “אחוה” משיקה טחינה אורגנית 
רגילה ומלאה בעיצוב חדש, עשירה 
בסידן, ברזל וסיבים תזונתיים וללא 

תוספת מלח. כשרות: הבד”ץ העדה 
החרדית. מחיר: 10 – 13 ₪ ל-500 גרם

לרגל חגיגות ה-70 
סודהסטרים, במהלך 

שכולו גאווה ישראלית: : 
מארז הכולל בר משקאות 
מדגםSPIRIT  ושלישיית 

בקבוקים מעוצבים, 
המאוירים בפניהם של גדולי 

האומה, ב- 70% הנחה
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בקבוקי הסינוןfill & go Active   של
BRITA   זכו בפרס מוצר השנה לשנת 2018. 
בריטה - החברה הגרמנית המובילה לפתרונות 

חכמים לסינון מים

לרגל יום הפיג'מה 
הבינלאומי מבצע על כל 

קולקציית הפיג'מות לקיץ 
2018 של אקספוז. תקף 

עד 30.04.18 

מותג התכשיטים BLOOM ברמת גן 
מציג קולקציה הכוללת תכשיטי יוקרה 

באווירה של ים וחופש
רשת טויס אר אס משיקה מוצרים 

לגמילה מחיתולים: אסלת נסיעות, 
סיר לילה דובי, מקטין אסלה, סיר 
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מותג הקוסמטיקה הטבעית 
והאורגנית Lavido מציג לעונת 
הקיץ החמה את קרם היום עם 
מקדם הגנה SPF15 לעור רגיל 
עד יבש על בסיס שמנים 100% 
אורגנים. מחיר: 179.90 ₪. מחיר 
מיוחד לחודש אפריל: 119.90 ₪ 

קבוצת כהנא, היבואנית הבלעדית של חברת 
DEVIALET הצרפתית, משיקה לראשונה 

בישראל את הרמקולים האלחוטיים מסדרת 
Phantom  בעל תיבת תהודה בנפח של 6 
ליטר סאונד של רמקול גדול בנפח של 120 

ליטר. להשיג ב: 054-6687660 

יוניליוור חוגגת 70 שנות תעשיה כחול 
לבן ומשיקה את מותגי הדגל כמחווה 

ל- 70 שנים למדינה: קורנפלקס, 
מיונז אמיתי של תלמה ושמפו פינוק 

באריזות מיוחדות

כרמל דיירקט מציעה גריל גז נייד של 
מותג גרילי הגז NAPOLEON במבצע: 

גריל גז נייד + עגלה לשינוע נוח במחיר של 
2,250 ₪ במקום 2,500 ₪. לגריל 10 שנות 

אחריות. בתוקף עד ה- 31.5.2018 
 KIWI מותג האופנה לילדים
במבצע על קולקציית אופנת 

הקיץ 2018 מגוון רחב של פריטים 
שמלות, ג'ינסים, אוברולים, 

חולצות עד - 70% הנחה. תוקף 
המבצע החל מ- 8/4 עד 21/4 

לחברי מועדון
הסוד האקזוטי לשיער 

יפהפה, רך וגמיש: סדרת 
 Coconut הוואי מי קוקוס

Water – שמפו ומרכך 
לשיער יבש עד יבש מאוד

מותג אופנת 
 THE הילדים

 CHILDREN'S
PLACE משיק את 

קולקציית אביב 
2018
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מותג התכשיטים 
 HOTCROWN
משיק קולקציית 
קפסולה ייחודית 

למותג העל 
DIOR בשלושה 

צבעים: זהב 
צהוב, זהב לבן, 
וזהב רוז גולד, 

14 קראט וכוללת 
שרשראות, 

צמידים, עגילים 
וטבעות נוצצים 

בצורת כוכבים

 ERROCA:  מבצע ברשת
70 דגמי משקפי שמש ב 

70- ₪. עד ה-22.04.18

'קוויק & ברייט' -  Quick & Brite - חומר ניקוי 
אורגאני, 100% טבעי וידידותי לסביבה שמנקה 

הכל: טקסטיל, רכבים, ריהוט גן, ריפודים, מושבים, 
עור ובכלל. בלעדי בחברת 'אחים עיני' -1-800-69

69-69 משלוחים לכל חלקי הארץ

9

תהליך קליטה מהיר    שכר מצוין

 יום ראשון ז' אייר – 22.4.18 בשעה 19:30 בערב.
בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 קומה 4, ב״ב

לאור
ההצלחה

ממשיכים
בגיוס
 עובדות!

הזדמנות חד פעמית!
מקומות עבודה מותאמות לאישה החרדית

לחברות וסוכניות ביטוח ביטוח
דרושות נשים בעלות ניסיון 

אם הסביבה חשובה לך
לא פחות מהעבודה!

זה המקום בשבילך!



 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(_____________________________________________

ב’-ד’  באייר  תשע”ח  
17-19/4/2018
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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

 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

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

אופקים

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

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

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

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

וחניה,  2,750,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-18ל(מ.שמש, 052-8612233

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור רחוב 
אבטליון, 4 חדרים ענקים, 

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

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

בלעדי תיווך מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בהזדמנות, ברובע ג' 
הדתי, 3 חד', גדולה, משופצת, 

מתאימה גם לחלוקה, תיווך 
_____________________________________________)13-17ל(בית וגן, 052-7648890

 בן זכאי, 92 מ', קומה 
1, משופץ חלקי, חזית, 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 באנילביץ השקט 
והמבוקש, וילה דו 

משפחתית, ק"ק + ק"א, 
כ-210 מ"ר, 3 כ"א מיקום 
מעולה, ענקית + 3 דירות 

של 2 חד' במפלס התחתון 
המושכרות ב- 7,000 ש"ח 
+ גינה וחניה, 5,500,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 למהירי החלטה, קוטג' 
מיוחד, 3 מפלסים ברמה 

גבוהה, 7 ח', 200 מ"ר בנוי 
+ 200 מ"ר גינה, מטופחת, 

052-8935435)15-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יזהר, 
054-4901948)16-16(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, תיווך יזהר, 

054-4901948)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים קומה 
ב', משופצת ברחוב 

ירושלים )בקרבת רחוב 
מימון(, עורפית ומעליה 

דירת 2 חדרים + גג 
המושכר ב- 3,000 ש"ח, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר גדול של 
דירות/וילות למכירה ולהשקעה 

בכל רחבי העיר, תיווך ארץ הצבי: 
08-9931163 ,052-5253470)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן, 5 חד', מושקעת, 
מטבח חדש, אופ' ליח"ד 
1,870,000 ש"ח גמיש! 

052-5752500)16-16(_____________________________________________

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

בנין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)16-16(להרחבה, 054-9422194

 בהזדמנות אדמו"ר מבעלז 
)חרדי(, דירת 3 חד' + שלד 

מוכן 2.5 חד' ממ"ד, מעלית, 
_____________________________________________)16-16(מרפסת סוכה, 054-8413551

וילות ובתים
 וילה ענקית בגן יבנה, 6 

חד', 150 מ"ר + 80 מ"ר גינה 
+ 2 מרפסות, 2,120,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 054-8413551

פנטהאוזים ודירות גן
 פנטהאוז אחרון באברהם 

שפירא מול השטיבלאך, 
באמצע הבניה עם מרפסות 

_____________________________________________)16-16(ענקיות, 054-8413551

 קרקע בחטיבת הנגב, 
שלושה חדרים גדולה + חצר 

יפה, במחיר מציאה, 
054-9200277)16-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות באמוראים, 
4 חד', ענקית + אופציה 
עתידית, מסודרת מאוד, 

1,760,000 ש"ח, 
054-8413551)16-16(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות באדמור מבעלזא, 

3 חד' + מתחילים כבר לבנות 
חדר רביעי ענק, מטבח מפואר, 

שירותים אמבטיה משופצים, 
054-9200277)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהלל לאנ"ש, 
3 חדרים, ענקית, מסודרת, 

1,360,000 ש"ח, 
054-8413551)16-16(_____________________________________________

 במחיר הכי זול בשוק 
בשועלי שמשון, 2.5 חדרים, 

משופצת מאוד + תמ"א 
בהמשך, 895,000 ש"ח, 

054-9200277)16-16(_____________________________________________

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

משופצת, מעולה לחלוקה, 
598,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות בשכונה-ו' 
החדשה, 3 חד', ק"ד, משופצת 

ומושכרת ב - 2,100 ש"ח, 
535,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)16-16(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,142,000 

ש"ח. תיווך יזהר, 
054-4901948)16-16(_____________________________________________

 בר"ע כ- 100 מ"ר, ק"א, 
מושכרת כחנות, 1,690,000 

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 ברמבם לפני בניה, 
דירות 4, 5 חדרים, 

גדולות, נוף משגע, קבלן 
אמין. מתחם הנדלן, 

050-4000640)16-16(_____________________________________________

 מציאה!! במרכז ר"ע 
דירת 100 מ' חזיתית, 

מושכרת ב- 7,500 לחנות 
1,810,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)16-16(_____________________________________________

 בלעדי!! ביעבץ 5 חד', 
125 מ', משופצת + 100 
מ' חצר פרטית + מרתף. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)16-16(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, ק"ב, 

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

מבוקש מאאאד! + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)16-16(נדלן" 052-7683068

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בהר השלום 
בבניה, 180 מ"ר במפלס, 

4 כ"א, חזית, אפשרות 
ליחידה + מעלית + 

חניה, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמ"ח 
כ- 60 מ"ר, ק"א, משופצת, 

חניה, 1,220,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.בית-יוסף, 
כ- 64 מ"ר, ק"ב )נ.בקלות 
להפוך ל- 3(, משופצת!! 

1,445,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא עורפית, כ- 
55 מ"ר, ק"ג + "היתר" בגג-

רעפים, כ- 42 מ"ר, 1,430,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 למבינים ורציניים! 
באבני נזר! בבנין 

בוטיק!! 200 מ"ר יחידה 
בקומה 4 כ.א. אפשרות 

פיצול חוקית 2 תתי 
חלקה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשפת 
אמת! בנין חדש! ק"ק 
על עמודים! 4 חד'! 3 

_____________________________________________)16-16(כ"א. תיווך, 03-8050080

 בחיים-לנדאו בבניה מבחר 
דירות החל מ- 1,299,000 

ש"ח, תוכניות במשרד נדל"ן-
_____________________________________________)16-16(הקריה, 050-3000121

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד' החל מ- 1,650,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 ברוט, ק"ק, שוכרים 
כבר 4 שנים + ניהול, 
מחולקת 3 - שכירות 

6,200, 1,280,000 ש"ח, 
גמיש. "אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי - פינת 
השומר, ק"ב, עורף, 

63 מ"ר, שמור הויפה, 
1,250,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באזור אהרון 
דב, ק"א, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

1,490,000 ש"ח. 
053-3128884 ,03-5791514)16-16(_____________________________________________

 באזור יגאל, 100 מ"ר, 
ק"ק, חזית, 1,850,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-9168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנייה 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)16-16(_____________________________________________

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

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 מוכרים פרסמו חינם 
ב'אפיקי נדלן בועז' וקבלו 

שירות אמין ומקצועי 
בבלעדיות עם יעוץ 

למחירים אמיתיים, אצלנו 
תראו שמוכרים, למסירת 

פרטים למכירה התקשרו: 
_____________________________________________)16-16(050-4156080, בועז

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית, דו משפחתי, 

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

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)16-16(נכסים" 053-3357316

 בשיכון ה' באזור הוילות, 
בנין דו משפחתי, דופלקס 200 
מ"ר, 7 חד' + אופציות גדולות 
גם לחלוקה, 3,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ה' באזור הוילות 
בנין דו משפחתי, דופלקס 200 
מ"ר, 7 חד' + אופציות גדולות 
גם לחלוקה, 3,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון-ה' בבניין-חדש 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנין חדש באהרון דב, 
פנטהאוז יוקרתי 6 חד', 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בשבטי ישראל בבניה, 
פנטהאוז 5 ח', 130 מ' 

+ גג, דירת 5 ח' 100 מ'. 
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)16-16(_____________________________________________

 באזור מוהליבר, דירת 
גן, 5 חד', מטופחת מאוד 

+ 2 מרפסות שמש 
גדולות + חזית, רק 
2,950 מליון ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת גן, 
רחוב אבן גבירול ב"ב 
שקט ופסטורלי, בנוי 

85 מ"ר, גינה 200 
מ"ר, אופציה הרחבה 
לעוד כ- 80 מ"ר, יש 

תוכניות והסכם חתום 
עם השכנים, 2,520,000 

ש"ח. דניאל שמואל 
הום-דיל נכסים, 

052-8750321)16-16(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת 
גן, 120 מ"ר, משופצת 
ויפה + 2 יחי' מושכרות 
ב- 5,500, 3,350,000. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,700,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים 
דופלקס, מושקעת מאוד, 

כ- 10 ח', חזית + 3 
אמבטיות + 4 שירותים 
+ מעלית + נוף מרהיב 

+ מרפסת שמש ענקית, 
ניתן לחלוקה/טאבו 

משותף. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)16-16(_____________________________________________

 באזור אלישע, ד.גג, 
170 מ"ר, 5 גדולים + 

מרפסת, 2,190,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בבעש"ט דופלקס 164 
מ"ר, משופצת מהיסוד, ניתנת 

לחלוקה, 2,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו דופלקס כ- 100 מ"ר, 

3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 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 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב אדמורי שץ, 
ק"ג, 3 חדרים עם אופציה 

ממשית לבניה על הגג 
עם הסכמת שכנים, גג 
בטון, מדרגות קיימות, 

מתאים לטאבו משותף או 
יחידות, 1,820,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 דופלקס 4 חדרים בנורדו, 
120 מ' - 1,620,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(פנחס נכסים, 055-6789653

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, דופלקס 8 חד', 

220 מ"ר, קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה, 
3,390,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)16-16(נכסים" 053-3357316

 חדשה בשוק!! בר"ע-
הרצוג דופלקס 6 חד', 175 

מ"ר, ק"ג - מעלית, משופצת 
מהיסוד + הכנה ליחידה, רק 

2,550,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)16-16(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בהרב-קוק-
השקט, דירת-גג 

)דופלקס(, 6 חדרים, 170 
מ"ר, ק"ד + מעלית + 

חניה, מיידי, 2,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה סנש, 
300 מ"ר, דירת גג 

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

מעוצבת ומושקעת 
ברמה גבוהה + גג ענק 

150 מ"ר ניתנת לחלוקה, 
3,500,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)16-16(_____________________________________________

 בק.הרצוג, דופלקס 
מגה מפואר תכנון 

אדריכלי, מחולק ל- 2 
דירות, 5ח' ו- 3ח' + 

מרפסת 30 מ', מעלית, 
230 מ', 3,200,000 
ש"ח. מתחם הנדלן, 

050-4000640)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בפנקס, 
דופלקס 140 מ"ר, ק"ק 

וראשונה, מעלית + חצר 
+ חניה כפולה, כניסה 
פרטית ונפרדת לקומת 

קרקע, 2,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס( חזית, ק"ג 
)ללא מעלית(, למטה 95 

מ"ר )ניתן לחלוקה( + 
למעלה 95 מ"ר מחולק 

ליחידה + אופציה מוכנה 
ליחידה נוספת סוכה וגג 
פתוח, 3,200,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בויז'ניץ במיקום מעולה!! 
5 גדולה, ק"ב, חזית + 

מעלית, 2,690,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

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

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק-נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות במרים-הנביאה 
דירה עקית, ק"א, מיידית, בנין 

חדש, 3,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 למבינים ורצינים!!! 
באבני נזר!!! בבנין 

בוטיק!! 200 מ"ר יחידה 
בקומה 4 כ.א. אפשרות 

פיצול חוקית 2 תתי 
חלקה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)16-16(_____________________________________________

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, ק"ב, מפוארת, רק 

2,170,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן-
_____________________________________________)16-16(הקריה, 050-3000121

 בגן הזית בקרית הרצוג, 5 
חדירם, קומה 5, נוף מקסים, 

דירה חדשה, 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(פנחס נכסים, 055-6789653

 באבן שפרוט, 5 חדרים, 
120 מ' + 12 מ' סוכה, קומת 

קרקע יכולה לשמש כדירת 
נכה, 2,400,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)16-16(נכסים, 055-6789653

 בהזדמות, בקרית 
הרצוג, נ.סירוקה, 

5 חדרים, 120 מ' + 
אופציה, מעלית, קומה 

ראשונה, 2,200,000 
גמיש. מתחם הנדל"ן, 

050-4000640)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב שר, ק"א, 
כ- 8 חד', ענקית, כ- 250 

מ"ר שמורה + 2 מרפסות 
ענקיות מאוד, ניתנת 

לחלוקה + מתאים למעון, 
רק 2,950 מליון ש"ח, 

גמיש, מיידי. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בפדרמן חדשה, 5 חד', 
מעלית, כניסה מיידית, 
הדירה בגובה בנין עם 

דיירים מעולים מפתחות 
במשרד! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)16-16(בועז' 050-4156080

 הזדמנות ברוזובסקי!! 5 
חד', ק"ק, 140 מ"ר, משופצת 

+ יחי' דיור ואופציה. 
_____________________________________________)16-16(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בבנין חדש בעזרא 
חזו"א, 6 חד', ענקית, 150 
מ"ר, ק"6 + מלעית, חזית, 
ניתנת לחלוקה, 2,550,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי במימון-במברגר 
6 חדרים, מושקעת 

ברמה גבוהה, כ- 150 
מ"ר, ק"ק + יחידה 

נפרדת + חצר 100 מ"ר 
מתאימה לנכה, כניסה 

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

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)16-16(_____________________________________________

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

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

מחיר גמיש. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)16-16(בועז" 058-3200078

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

מפוארת מאוד, רק 
לסגור ויש עוד חדר, 3 

שרותים, מעטפת גדולה 
+ אופציות, 2,200,000 

ש"ח. "אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)16-16(_____________________________________________

 מציאת השנה! 4 חד' 
+מעלית + חניה, כחדשה 
* באזור הרב שך! 3 )60 

מ"ר( + הרחבה לצד + 
בניה על הגג * באזור 

מוהליבר, 5 חד', סופר 
מפוארת "אלוני נכסים" 

052-7610603)16-16(_____________________________________________



ב’-ד’  באייר  תשע”ח  217-19/4/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

4-4.5 חדרים

חצור הגלילית

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבגנו, 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(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 3 חד', 
ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד, 1,450,000 

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

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

 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(_____________________________________________

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, 1,750,000 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, 
1,880,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

3 כ"א, חניה צמודה, 
מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

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

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 רבי עקיבא בן פתחיה 
3 חד', קומה 2, מעלית 

+ חזית, משופצת, יפה, 
1,650,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 אדמורי שץ כהנמן, 3 
חד,' קומה 3 ללא מעלית, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,520,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

חיפה

 4 חד', קומה א', חזית, 3 
כ"א, 100 מ"ר גדולה מאוד, 

1,790,000 ש"ח. תיווך אבישי, 
052-2671133)15-16(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', 
משופצת כחדשה, ממוזגת, 

חזית, 1,500,000 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ל(לרציניים בלבד, 052-7677405

 בארלוזורוב החרדי, 4 
חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 920,000 

_____________________________________________)15-18ל(ש"ח, 050-4167200

 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

 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(_____________________________________________

 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 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

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

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

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

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-16ל(054-8402332

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

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-20ל(מלכה, 055-8820912

 בשכונת "אור החיים" 5 
חד', 120 מ"ר, ק"ג + מעלית 
_____________________________________________)15-16(+ מחסן. תיווך, 050-9223988

 במתתיהו באיזור הטוב, 4 
חד' + אופציה לחניה בטאבו! 
1,150,000 ש"ח. "אודי נדל"ן" 

054-8493483)16-16(_____________________________________________

 מציאה! באלישע, 4 
חד', משופצת מהיסוד! 

+ מעלית וחניה + רק 
ב- 1,850,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)16-16(נכסים, 050-4177750

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חד', 

משודרת, קומה ראשונה, 
חזית, כ- 90 מ"ר, רק בכ- 

2,090,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)16-16(נכסים, 050-4177750

 ביהודה הנשיא, 4 חדרים 
גדולה, ק"ב + מעלית *בשיכון 
ג', 4 חדרים בהזדמנות! ק"ק. 
_____________________________________________)16-16("תיווך-אריה" 0533-172-172

 ברחוב טבריה/הרצוג, 
4 חדרים, 110 מ"ר, 

ק"ג גג בטון עם אופציה 
על הגג, בנין מסודר, 

1,940,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב-קוק, 4 ענקית! 
ק"ג, חזית, רק 1,940,000 
ש"ח. *3.5ח', ק"ב, עורף, 

1,640,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור לנדא במיקום שקט 
בבניה, 4 יפהפיה + מרפסות 

+ י.הורים לבד בקומה, 3 כ"א. 
_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)16-16(_____________________________________________

 בית פתוח היום, 
בנורוק 15! כולם באים! 

4 חד', חזית, מעלית 
וחניה! בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 א.הרצוג, 4 חד', 3 כ"א, 
עורפית, כ- 80 מ"ר + סוכה 

12 מ"ר, משופצת, 1,530,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 א.רח'-הרצוג, כ- 4 חד', 
ק"ד, כ- 78 מ"ר, עורפית + 

מעלית + מ.סוכה, 1,630,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשפת 
אמת! בנין חדש! קומת 

קרקע על עמודים!
4 חדרים! 3 כ.א. 

_____________________________________________)16-16(תיווך, 03-8050080

 ברח' ירושלים, 4.5 חד' + 
מחסן, ק"א + מעלית, חזית, 

מסודרת, 2,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)16-19ל(052-6036476

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרים, קומה ב', 95 מ"ר, 
רק 1,750,000 ש"ח למהירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 ברב-קוק 4.5 חד', כ- 100 
מ"ר, ק"ב ואחרונה + אופ' 

1,970,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)16-16(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב מפוארת + סוכה, 

1,950,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. 

נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', יפהפייה, 
בבנין חדש + מחסן, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא - בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

חניה, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבניה ברח'-הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 
מאוד, 1,560,000 ש"ח, 
מיידי! 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)16-16(_____________________________________________

 בחזון-איש, 4.5 חד', 
ק"ג-מעלית, 3 כ"א, ענקית, 

נוף פתוח, סוכה גדולה וחניה. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית + 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 4.5 חד', 
100 מ"ר, ק"ג + פיר למעלית, 

שכנים רוצים, משופצת, 
סלון ענק, חזית + אופציה 
בגג בטון, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בגוטמכר 
בגמר-בניה, 4 חדרים, 
100 מ"ר + מ.שמש, 
סוכה, ק"א + מעלית 
+ חניה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 נורוק, ק"א, 118 
מ"ר, 4.5 חד', מטבח 

גדול + מרפסת/סוכה, 
1,830,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)16-16(_____________________________________________

 באזור רמב"ם! דירות 
4,5 חד' לקראת אכלוס, 

1,780,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד! 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 באזור ריינס היוקרתי! 
4 חד', ופנטהאוז מדהים! 

תוכניות במשרד! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 75 
מ"ר, כחדשה, מעלית + 
חניה, 1,750,000 ש"ח. 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 
4 חד', 90 מ"ר, מרווחת, ק"ג, 
חדשה, מושקעת, 1,880,000 
ש"ח. *בבירנבוים, 4 חד', ק"ב 

+ מעלית + חניה, חזית, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3.5 
חד', מפוארת, חצר ענקית, רק 
1,545,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בנגב, 3 חד', כ- 75 מ"ר, 
ק"ב-ואחרונה, משופצת 

מהיסוד, 1,380,000 ש"ח. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 ברחוב הרב קוק בבנין 
חדש, 3 חדרים, חזית, 

ק"א, מיידי, 4,500 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באזור דנגור המכבים, 
3 חדרים, משופצת, קומה 
3, 1,230,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)16-16(נכסים, 055-6789653

 בדנגור, 3 חדרים + סוכה 
מקורה 64 מטר, חזית, קומה 

א', אופציה ענקית, 1,260,000 
ש"ח. פנחס נכסים, 

055-6789653)16-16(_____________________________________________

 ברב שך, 3 חדרים, קומה 
3, חזית, גג בטון, אופציה, 
יש רוב חתימות שכנים על 
תכניות, 1,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(פנחס נכסים, 055-6789653

 ברמת אהרון, 3.5 גדולה 
ומושקעת, ק"ב + יח"ד. 

_____________________________________________)16-16("תיווך-אריה" 0533-172-172

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 65 מ"ר, 

3 חד', עורף, ק"א, 
אפשרות לחלוקה, מחיר 

מציאה, 1,280,000 ש"ח, 
גמיש. "אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)16-16(_____________________________________________

 בקאליש, 3 חד', 
חזית, בנין חדיש + מעלית, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבית-יוסף, דירת-נכה, 
3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בלוי-יצחק, 3 חד', גדולה 
ומרווחת, 3 כ"א + מרפסת, 

חזיתית, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 לחטוף!! ר'-דניאל, 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ג "משופצת" 
1,365,000 מיידי!! "תיווך- 

_____________________________________________)16-16(משגב-לדיור" 052-5222690

 רחוב-הנגב, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ב + א.גג-רעפים 

מ.מהיסוד "מפוארת" 
1,370,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)16-16(משגב-לדיור" 052-5222690

 "המציאה" א.דנגור, 3.5 
חד', כ- 66 מ"ר, שמורה + 
מ.סוכה, אופציה 42 מ"ר, 
1,255,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)16-16(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.הרצל, ק"ב 
ואחרונה, 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

א.בגג-כעפים, 1,360,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א. מימון, 3 
חד', כ- 57 מ"ר, ק"א, משופצת 
+ א.להרחבה, 1,320,000 ש"ח. 

"תיווך- משגב-לדיור" 
052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/סוקולוב 
עורפית, 3 חד', מפוארת + 
היתר 75 לגג-בטון + כ- 35 

מ"ר/צד 1,490,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51, דירת 3 חדרים גדולה 
ומרווחת, קומה 2, חזית, 75 
מ"ר + 2 מרפסות. דוד גרוס, 

_____________________________________________)16-16(רי/מקס, 050-4122744

 בהרצל פ"כ, דירת 
נכה, 3.5 ח', 85 מ' + 

חצר 40 מ' + חניה, 
1,500,000 ש"ח. מתחם 

_____________________________________________)16-16(הנדלן, 050-4000640

 בלעדי, 3.5 ח' גדולים 
בפ"כ בנין אברכים, קומה 
ב', חזית לגינה + אופציה 

לסוכה, 1,420,000 מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)16-16(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח', משופצת, 
גדולה, בפ"כ, בנין אברכים, 

קומה ג', חזית, גג בטון, 
1,550,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)16-16(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ בניין 
אברכים, חזית + מעלית + 

חניה, 1,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב, 054-5500263

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

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 בעזרא, 3 חד' + יח"ד, 
ק"א, חזית, 85 מ"ר, 
משופצת. "מקסימום-

_____________________________________________)16-16(נדלן" 054-4340843

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

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

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברב קוק, 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"א, משופצת כחדשה 

+ סוכה, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 הקודם זוכה, אבוחצירא, 
חזית, 3 חד', ק"ג, 60 מ"ר, 

3 כ"א, אופציות 45 מ"ר, 
1,330,000. "אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)16-16(בועז" 058-3200078

 בוינברג/וולפסון, 3 
חד', 70 מ"ר + מ.סוכה 

13 מ"ר, ק"ב, 
חזית, משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

052-7683068)16-16(_____________________________________________

 בחלוצים, 3 חד', 
מטופחת, כ- 80 מ"ר + 

חזית + אופציה פינוי 
גמיש, רק 1,450 מליון 

ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 
3 חד', ק"ב, ענקית, 

שמורה ומטופחת, 1,690 
מליון ש"ח. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)16-16(_____________________________________________

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

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור בית-הלל, 3.5 
גדולה, משופצת, ק"ג, 

חזית + שתי יחידות יפות 
מושכרות, 3,050,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)16-16(_____________________________________________

 בדב גרונר המתפתח! 
3 חד', קב', מסודרת, 

בנין קטן על מגרש גדול 
ומדורג! בהליך תמ"א 
- יש חתימות שכנים! 

1,300,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

 באבוחצירא! 3 חד', 
64 מ"ר, בנין איכותי, 

אופציה בניה, 1,320,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא בנין חדש 
ומפואר, 3.5 חד', מושקעת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות! בעסקת-
מזומן, 3 חד', חדשה-מקבלן, 

חזיתית + מרפסת-שמש, 
1,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

 ,03-8007000
052-7168090)16-16(_____________________________________________

 דוב הוז, 3 חד', 
גדולה מאוד, ק"א, 

חזית, 1,380,000 ש"ח, 
מעולה! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)16-16(בועז' 050-4156080

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"א, חזית + סוכה, 

מעלית אופציות, 
בנין ודיירים מעולים! 

1,430,000 ש"ח מחיר 
אמיתי! עסקה מיידית! 

בלעדי ב'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 הזדמנות בדובק!! 
3.5חד', ק"ה-מעלית, חדשה 

ומפוארת, נוף, רק 1,600,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)16-16(_____________________________________________

 בחפץ חיים, דירה 
70 מ"ר, קומה א', 

עורפית משופצת חלקי, 
1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 1,420,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בגן וורשא, 2 חד' במצב 
מצוין, פינוי מיידי, לל"ת, 

_____________________________________________)16-19ל(050-4168985

 בבלעדיות ברחוב מוהליבר 
3, דירת 2.5 חדרים, חזית + 
מרפסת, קומה 2, 60 מ"ר + 
אופציה להרחבה. דוד גרוס, 

_____________________________________________)16-16(רי/מקס, 050-4122744

 בלעדי, 2 חד', 
בטרומפלדור, כ- 50  מ"ר, ק"ד, 

גג רעפים, 1,230,000 ש"ח. 
 ,050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 חד', 
כ- 55 מ"ר, ק"ק, חזית, משופץ, 

1,300,000 ש"ח, גמיש.
 ,050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 חדשה בשוק!! מציאה!! 
בירושלים-סמטת רחל, 2.5 

חד', ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת + אופציה, רק 

1,490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 המציאה!! במלאכי, 2 
חד' + 3 מרפסות, ק"ב, 65 
מ"ר, רק 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(מ.כהן נכסים, 052-7684074

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

מ"ר, חזית, אופציות, 
1,250,000 ש"ח. אפיקי-
_____________________________________________)16-16(נדלן-בועז" 058-3200078

 בתושב חוץ בגיבורים! 
2.5 חד', מסודרת, מושכרת 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 דירת 3 חד', אופציה, 
מצב מעולה, אזור דתי/
חרדי, ק"א, 520,000 
_____________________________________________)16-16(ש"ח, 052-2888181

 בפרויקט החרדי, דירת גן, 
מושקעת, 5 חדרים, 150 מטר 
+ מרפסת סוכה, קומה 2 + 
מעלית + נוף לכינרת, מחיר 
IRC 050-244-244 .16-16(מציאה(_____________________________________________

 באברבנאל 2.5 חד', 55 
מ"ר, ק"א, מסודרת, חזית, 

1,220,000 ש"ח סופי. "תיווך 
אר-מני" 054-4481627

052-8526709)16-16(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 73 מ"ר, 
ק-4/4, משופצת, תכניות 

קיימות לעוד 43 מ"ר, 
1,370,000 ש"ח גמיש. "תיווך 

אר-מני" 054-4481627
052-8526709)16-16(_____________________________________________

 יח"ד חדשה, יפיפיה, 
מרווחת ומאובזרת, מרפסת 

_____________________________________________)16-17(סוכה, באליעזר 053-3119123

1-1.5 חדרים
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דופלקסים

רחובות

פנטהאוזים ודירות גן

מבנים

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-50(חוויה, 055-9278552

משרדים

 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(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

עסקים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

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

03-5797756)47-47(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

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

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

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

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

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

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)15-19ל(054-8425580

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה, כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)15-16ל(052-7140101

פתח תקווה

 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)11-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בר' עקיבא מרכזי ושקט, 
4 חד' כחדשה, שירותים 

כפולים, מ.סוכה, דו"ש וחשמלי 
+ מ.מרכזי, 5,200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-16ל(050-2448311

 במלצר 21, 2 חד' סגורים, 
קו' 4 + מעלית, מפוארת 

ומאובזרת + ג'קוזי לזוג בלבד! 
_____________________________________________)12-16ל(052-7613554, 052-7619554

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)12-16ל(050-4122080

חריש
 פנטהאוז חדש!! 5 

חד', ק"5, מעלית שבת, 
מרווחת, 3 כ"א, נוף 

פתוח + יחידת הורים, 
מרפסת סוכה גדולה, 

שתי חנויות ומחסן, 
 - 052-6653659

_____________________________________________)12-16(לא בשבת!!

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)15-16ח(לל"ת, 052-7396092

 חנות בעלת פונטציאל 
רווחיות גבוהה בלב ב"ב, 
_____________________________________________)12-16ל(לפרטים: 052-3608065

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-19(_____________________________________________

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

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)12-12/19ל(קומפלט, 054-4157897

 למכירה בגלבוע הקסום! 
חמישה בתי נופש + גן 

אירועים + אפשרויות בניה! 
פוטנציאל רווחי גבוה, 

_____________________________________________)13-17ל(054-2830466

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

4,800 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-16(_____________________________________________

 בר"ע/הראשונים, 4 חד' 
+ מחסן + סוכה, חזית, ק"ב, 

ממוזגת, 5,100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ל(052-7161685

 באוסישקין, 3 חד', ק"ג 
+ מעלית, 3,900 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)15-16ל(יוסי, 050-5277929

 ברח' נורוק, ק"ב, 2 חד', 
גדולה, משופצת, מרוהטת, 

2,950 ש"ח כולל ארנונה, 
_____________________________________________)15-19ל(050-4187756

 בעמק יזרעאל, גדולה 
ומפוארת - חדשה, ריהוט 

קמפלט, סוכה, נוף, 
_____________________________________________)15-18ל(054-7739255, מיידי

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)15-18ל(054-5634160

 1 ח' להשכרה רח' חברון 
לבודד/ת מיידי כולל ריהוט, 

חשמל, מים וארנונה. 
054-4447911, בודדת. 

_____________________________________________)15-18(054-4400074, בודד

 בארלוזורוב, דירת 4 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-16(חזיתית, טל': 054-8418243

 דרוש מחסן 15 מ"ר 
ומעלה גישה לרכב, כניסה 

_____________________________________________)15-16ל(מיידית, 053-4316416

מגרשים

 בלנדאו, מושקע, 1.5 חד' 
+ מטבחון + שירותים לכל 

מטרה, 1,300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ל(058-3256789

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

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)15-18(_____________________________________________

 בקרית אתא בהזדמנות, 
מגרש לבניה רווייה מחיר לא 
לפרסום! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)15-15(_____________________________________________

 למכירה/השכרה גן ילדים 
פעיל בקרית אתא, ללא דמי 
מוניטין! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 המציאון - חנויות החל 
מ- 300,000 ש"ח, מרכז העיר! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)15-15(פרוייקטים, 052-2790370

פנטהאוזים ודירות גן

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 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

4-4.5 חדרים

עמנואל

+5 חדרים

 בהזדמנות *בנין מתאים 
למוסד/מגורים/מסחר *מגרש 

+ מבנה, אמינות, תיווך עץ 
הדעת, 02-5441161, 

_____________________________________________)12-16ל(02-6769127

 בוילות, 5 חד', 100 מ"ר 
בנוי + מ.סוכה + גג 85 מ"ר, 

משופצת, מציאה,
_____________________________________________)12-16ל(052-7633426

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

 4 חד', 110 מ"ר + 2 
מרפסות + נוף, משופצת, 
מטבח ואלומיניום חדשים, 

_____________________________________________)13-17(590,000 ש"ח, 054-2300995

3-3.5 חדרים
 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג' ואחרונה, משופצת 

במחיר מצוין, 050-5671199, 
_____________________________________________)15-18(תיווך מהודר - בלעדי

נתיבות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עפולה

 דירת 3 חד', ק"ב, 
משופצת  ויפה, מיקום 

חרדי, מצוינת גם להשקעה, 
_____________________________________________)15-17ל(560,000 ש"ח, 052-7141122

דופלקסים

+5 חדרים

 ביצחק שדה גבול 
טרומפלדור, 4 חד' גדולה 

מאוד, ק"ד + מעלית + נוף. 
_____________________________________________)15-16("שני נכסים" 050-4101068

3-3.5 חדרים

קריית אתא

 חברתנו מתמחה בדירות 
להשקעה, מגורים, השבחת 

נכסים, ניהול נכסים, מגרשים, 
תמ"א 38, מסחרי, פרוייקטים 
ואחזקות בתים! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)15-15(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 למכירה/השכרה 

בכצנסלון, דירת 4 חד', 96 
מ"ר, רק 790,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 במתחרד, דירות 3 חד' 
החל מ- 650,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 פינת המציאות - דירת 
2.5 חד', קומה שניה, 465,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)15-15(_____________________________________________

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 מצויינת להשקעה, דירת 
4.5 חדרים, קומה 1.5 קרובה 

לקרית שמואל מושכרת, 
550,000 ש"ח, 

IRC 050-244-244-6)16-16(_____________________________________________

 למכירה/השכרה בבית 
וגן, 1 חד', 2 חד', 3 חד', 4 

חד', 5 חד', 6 חד', וילה. תיווך, 
053-3196069)16-16(_____________________________________________

 ברמות א', דירת גן, 5 
חד', נוף לירושלים + מרפסת 

גדולה + מחסן, קרובה 
לאוטובוס ובי"כ, 2,750,000 

_____________________________________________)16-19ל(ש"ח, 054-2228828

 דירת 5 ח', קומה 
ראשונה בעמרם גאון 10, לא 
למתווכים, 143 מ"ר, נגישה 

לנכים, 3,750,000 ש"ח, 
054-6600198)16-19(_____________________________________________

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

לפרטים נוספים: 08-9931163, 
052-5253470 תיווך ארץ 

_____________________________________________)16-16(הצבי

 ברחוב הרימון החרדי, 
קומה שלישית עם מעלית 

)עולים רק 2 קומות(, 4 חדרים 
+ מרפסת גדולה + ממזוגת, 
קרובה מאוד למסודות חינוך 
ולמרכז קניות ולרכבת, רק 

850,000 ש"ח. 08-9931163, 
052-5253470 תיווך ארץ 

_____________________________________________)16-16(הצבי

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 4 חדרים + מרפסת 

סוכה + מזגנים, מיקום 
מעולה, רק 820,000 ש"ח. 

 052-5253470 ,08-9931163
_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 3 חדרים, 80 מטר, 

מושקעת מאוד + אפשרות, 
אופציה לקומה נוספת על 

הגג, רק 770,000 ש"ח. 
 052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 

חדרים, 64 מטר, מושקעת, 
מיקום מעולה, מושכרת לזוג 

נחמד ב- 2,100 ש"ח, רק 
650,000 ש"ח. 08-9931163, 

 052-5253470
_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 דירה ענקית 117 מ"ר, 
קומה א' עם מעלית במרכז 

העיר ניתנת לחלוקה ל- 2, רק 
410,000 ש"ח במזומן, רשומה 
_____________________________________________)16-16(בטאבו כמחסן, 053-3154818

 למכירה בעפולה, דירה 
מחולקת ל- 3, מושכרת 

ב- 6,800 רק 959,000 ש"ח, 
053-3154818)16-16(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 להשקעה, מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, תשואה 

5,300 ש"ח, 1,170,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז, מפלס אחד, 

4 חד', מ.שמש/סוכה 43 
מטר + מעלית/שבת וחניה, 

2,200,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)16-16(טרגט

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מיני פנטהאוז 7 חדרים, 

ענקית, 4 כיוונים, סוכה, 2 
חניות, מפרט-גבוה, ללא תיווך, 

055-9385311)16-16(_____________________________________________

 בשפירא בבנין חדש, 
פנטהאוז 5 חדרים, מרפסת 60 

מ"ר, מחסן, 2 חניות, 
_____________________________________________)16-16(ללא-תיווך, 055-9385311

 בקיש, דירת גג 3 חדרים, 
כניסה נפרדת לגג, 1,420,000 

ש"ח. אתי, 054-3320655, 
_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בהיבנר, 5 חדרים, 118 
מטר, מ.שמש 12 מטר, 

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)16-16(דרים טרגט

 ברוטשילד, 4 חד' גדולה-
מאוד, 116 מ"ר, ק"5, מעלית 

+ חניה, 1,490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך-יוחנן, 050-4104044

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

ומזגנים בכל הבית, חניה 
פרית בטאבו, מחיר מעולה 

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

_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, סוכה, 
מפרט גבוה, ללא תיווך, 

055-9385311)16-16(_____________________________________________

 בעיר, דירת 3 חד', 
מרפסת גדולה סגורה, מעלית. 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)16-16 נדל"ן

 במרכז-העיר, 3 חד', ק"א, 
מעלית + חניה, 3 כ"א. 

_____________________________________________)16-16(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 באורלנסקי, 3 חדרים, 
גדולה ומשופצת, 1,370,000 

ש"ח, גמיש. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)16-16(טרגט

 ברוטשילד, 3 חדרים 
גדולה, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה משותפת, 1,400,000 
ש"ח. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בבלפור/ברנדה, 3ח', 
ק"ק, מסודרת ויפה, רק 

1,149,000 ש"ח, 
050-4811122)16-16(_____________________________________________

 ברוטשילד )חיים כהן( 3ח' 
ענקית! ק"ג )לא אחרונה(, 

מיידית!! רק 1,235,000 ש"ח, 
050-4811122)16-16(_____________________________________________

 באחד העם/קלישר, 
3.5 ח' + מעלית + חניה, 
משופצת, רק 1,350,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 050-4811122

 בית דו משפחתי, 4 חד', 
צמוד לגני הדר, מצוין גם 
להשקעה. 050-6925400 

_____________________________________________)FOX)16-16 נדל"ן

2-2.5 חדרים
 בחפץ חיים, 2.5 חדרים, 

מסודרת, 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(אתי, 054-3320655

 מציאה, 4 חד', נוף 
מדהים, כ"פ, סוכה, 695,000 

_____________________________________________)16-19(ש"ח, גמיש, 054-8405940

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות! דירת 
קרקע, 3 חד', גינה 

ענקית ויחידת דיור באזור 
חרדי! 1,100,000 ש"ח, 

052-2888181)16-16(_____________________________________________

 3 חד' במצב מעולה, 
אזור מתחרד, קומה 

נוחה, מרפסת קטנה - 
600,000 ש"ח, 

052-2888181)16-16(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה דירה 
מחולקת למשקיעים,תשואה 

גבוהה! כל הקודם זוכה! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)16-16(_____________________________________________

 משרדינו מתמחה 
בהשבחת דירות, חלוקה, 

תחזוקה, מגרשים, השכרה 
מגורים ומסחר! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)16-16(_____________________________________________

 חייבת להימכר! בנוטר 
המתחרד! 2 חד', קד', 
מטופחת, בנין מקסים, 

אפשרות הרחבה ענקית! 
ליד קהילת ויז'ניץ 

וקרטשניף, 930,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', 
כחדשה + מעלית, 5,200 

ש"ח. באוסם, 3.5 חד' 
יוקרתית + מעלית, 

5,200 ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)16-16(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בבניין חדש בפ"כ! 
3, 4 חדרים, חזית, 

סוכה ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בהרצוג, יחידת דיור 
מקסימה, 2,700 ש"ח 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

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

"חמד נכסים" 
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בהרצל, 5 חד', 
כ- 120 מ"ר, גג מרוצ, של 50, 

קומה ג', חניה, 4,200 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 בדסלר, 7 חדרים, 
ק"ג ואחרונה, 180 מ"ר 
מתאים למגורים/ישיבה/

עמותה, 6,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי ברמז חדשה, 
4 חדרים, 100 מ"ר 
+ מ' שמש, ק"א, 

חזית, מיידית, 6,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)16-16(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 3ח' בבנין 
חדש! ק"ג, 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג, 3 חד' + מרפסת 

ענקית, ק"ב, שמורה, מיידי, 
4,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בהרצוג-ישעיהו, 
3.5, ענקית, 110 מ"ר, 
מטופחת, חזית, ק"א, 
4,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 להשכרה! בדוד המלך, 
3 חדרים, משופצת 
מהיסוד, קומה ב', 

ממוזגת, כניסה מיידית, 
3,900 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בהשנים, ק"ד, חדש 
מהקבלן, 3 חד', עורף 

+ מעלית, 3,600 ש"ח. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)16-16(_____________________________________________

 באזור מוהליבר, 3.5 
חד', ק"ב, מטופחת 

מאוד, כ- 85 מ"ר, רק 
4,200 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 באזור רבי עקיבא, 
3 חד', חדשה, ק"ב + 
מעלית + סוכה, מיידי, 

רק 4,000 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בהתנאים גבול ר"ג, 
מרווחת, עורפית ומאווררת 

עם חניה כפולה, מעולה 
למשפחה, חצי עמלה. מיטל 

דהרי - שיווק ויזמות נדל"ן, 
054-3080050)16-16(_____________________________________________

 בדב גרונר, 3.5 חד', קו' 
ג', מעלית, חניה, 4,400 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 בביאליק, 3 חד', 
משופצת כחדשה, כ- 85 

מ"ר, רק 3,500 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה', אזור 
שפירא, 3.5 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ברמה 
גבוהה, 3 כ"א, כל הבית 
ממוזג, רק 5,100 ש"ח 

לממושכת. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בחברון, יחידת 2 חד', 
ממוזגת, קומה נוחה, 2,900 

_____________________________________________)16-17ל(ש"ח, 050-5296356

 בבנימין-אברהם, יח"ד, 2 
חד', ק"ב, כ- 35 מ"ר מפוארת 

מרוהטת, מיידי, 2,900 ש"ח. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, ממוזגת, מוארת, 

מסודרת, מרוהטת קומפלט + 
_____________________________________________)16-17ל(דוד"ש, 050-4113059

 2.5 חד', ק"א לכל מטרה, 
ממוזגת במצב מצוין, מטבח 

נפרד, מרוהטת למשרד בהרב 
_____________________________________________)16-19(קוק, 054-6804376

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)16-19(3,000 ש"ח, 054-4797080

 באזור הצבי, כ- 2.5 
חד', כ- 45 מ"ר + 35 

מרפסת שמש, מושקעת, 
יפה, רק 3,200 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בסמטת רחל, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה 
ג' מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,100 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת, 

054-7413041)16-16(_____________________________________________

 להשכרה בהחלוצים/
הנגב, 2.5 חד' + ריהוט 

ומרפסת כ- 40 מטר, 2,350 
ש"ח. תיווך: 054-2345633, 

_____________________________________________)16-16(מיידי!!

 יחידת דיור חדשה 
מהניילונים, 2.5 חד', יפיפיה, 

יוקרתית, מיוחדת, ק"ד, 3,300 
_____________________________________________)16-17(ש"ח. 050-4183837

 בגני-גד, 1.5 כ- 32 מ"ר 
גדולה ומרווחת, מיידי!!! 

2,200. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 למשרדנו דורשות דירות 
מושכרות למכירה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)16-16(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)16-17ח(לל"ת, 052-7396092

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח בן 15% ועד 25%? 
יש לך 1,500,000 ש"ח? אם 

כן תתקשר ל:
 052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 בקרית אריה המבוקש, 
ק"ק מסחרי, 200 מ"ר + 
כ- 200 מ"ר גלריה, לכל 

מטרה, יש חניות צמודות 
לנכס, רק 17.000 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

03-6138886
0544-980-159)16-16(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר קומת קרקע משופץ איזור 

אבן גבירול, רק 1,700 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 

בעיר במחיר לא לפרסום, 
למהירי החלטה. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, רק 3,500 ש"ח 
יצאה משיפוץ על רבי עקיבא. 

תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 להשכרה למשרד או 
לחנות ברחוב ירושלים 5, 

50 מ"ר על הרחוב עם חצר, 
לכניסה מיידית, רק 6,500 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 חנות 20 מטר ברבי עקיבא 
143 לכניסה מיידית, רק 4,300 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

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

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 במרכז ר'-עקיבא, חזית, 
משרד 20 מ"ר )בתוך משרד( 
)אפשרות ל- 60 מ"ר לשעות 

הערב(. "אפיק נכסים" 
054-2250000 ,03-5791514)16-16(_____________________________________________

 להשכרה בדבורה 
הנביאה, לישיבה/ת"ת, 
בנין בשלמות "אביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 לרציניים בלבד! 
למכירה! באזור ויז'ניץ! 
בנין בשלמות שמתאים 
לישיבה/ת"ת, כ: 1000 

מ"ר. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בבר כוכבא מחסן, 
ק"ק, מיידי לכל מטרה, 

גישה נוחה העמסה 
ופריקה, רק 2,900 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 מציאה, משרד 20 מטר 
ברבי עקיבא פינת ירושלים, 

קומת גלריה, מרוהט עם 
מיזוג, רק 2,900 ש"ח כולל כל 

ההוצאות. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 להשכרה במגדלי 
שקל, משרד 120 מ"ר 
+ מחסן של 40 מ"ר + 

2 חניות צמודות, דמי 
שכירות כולל ניהול, 

11,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בכהנמן, בכניסה לעיר, 
להשכרה משרדים ולכל מטרה, 

אפשרות לפי מטרים, 
053-3167051)16-17(_____________________________________________
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 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-20/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-17/18(ריינר 050-4153074

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-20/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 למכירה יחידת דיור 
לשבועיים בשנה )יולי-אוגוסט( 

במלון "לב ירושלים" 
_____________________________________________)12-20ל(054-9720123, 052-5558170

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

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)25-26/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

 "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)34-18/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-16/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

ספסופה

 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)37-39/18(_____________________________________________

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-17/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

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

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

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

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)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

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

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-16/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-19/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

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)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-20(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

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

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-19(_____________________________________________

סובארו

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 צימר חדש וממזוג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה, מומלץ!! 

052-7153475)09-16(_____________________________________________

מכירת רכבים

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

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

 מבחר דירות וצימרים 
למשפחות וקבוצות בצפת 
וסביבותיה, מחירים נוחים, 

050-4105896)11-30(_____________________________________________

פז’ו

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-22/18(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)50-50/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-19/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן
 *וילת ארוח יפיפיה, 4 

חדרים, חצר ובריכה פרטית. 
*10 חדרי ארוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם! 
050-5236390 ,054-2515630)07-19(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל
 "הצימר במושבה" - 3 

יחידות מאובזרות כהלכה, 
בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 

_____________________________________________)10-22(הנחה לחתנים, 050-4121042

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6939480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

 פג'ו 307 מנוע 1.600 
שנת 2005, 92,000 ק"מ, 
שמורה מאוד, 9,800 ש"ח, 

_____________________________________________)13-17ל(054-6969961

הסעות

השכרת רכב

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-33/18(מקומות, 03-5790909

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

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

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-20/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

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

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהיום להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-17(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

החזרי מס

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

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

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

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)12-16(רחבי הארץ, 053-4271269

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

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל
 וילה + חצר משחקים 

+ דירות ארוח, מתאים 
למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

 בעתיקה - יחידה יפיפיה 
לזוגות/משפחות, לשבתות, 

מאובזרת + נוף מדהים, 
054-5259470)11-16(_____________________________________________

 בית ארז - מבצע סופ"ש 
שני לילות בסיוון - תמוז, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + ביה"כ, 
Beiterez.net ,052-4281804)46-19/18ל(_____________________________________________

הובלות
קטנות וגדולות

לכל רחבי הארץ

 אנ“ש   15 שנות נסיון 
  מחירים הכי זולים

054-2119206 | משה
054-5839753 | צביקה

עובדים
24/6

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

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

לפרסום
בלוח

03-6162228

״הבית בצפת״
 מארח ל"ג בעומר

2100 ₪ לזוג
רביעי – ראשון

  077-3601130
04-6972555

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

_____________________________________________)17-20/18(וחצר, 052-7703470

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

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

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

בית חורון

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

 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, 
_____________________________________________)50-21/18ל(052-7613554

בני ברק

גליל מערבי

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

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

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

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-22/18(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-19(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-19ל(050-2400460

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

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 צימר זוגי ומשפחתי + 
ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 

גדולה + ובריכה, 
052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

אלעד

 בעמקא, צימרים 
למשפחות, שפע אטרקציות, 
חליבה, רכיבה, אוויר כפרית 

ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

 חדש בקרית שמואל, דירת 
נופש מפוארת, 3 חד' ברמה 
_____________________________________________)15-18ל(גבוהה מאוד, 050-6285999

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556

מאזדה
 מאזדה לאנטיס 323 

מושקעת ושמורה, שנת 2003, 
מנוע 1600, ב"ב, 

053-5553979 ,058-5862312)16-17(_____________________________________________

 סובארו B-4, מודל 2009, 
טסט לשנה, 193,000 ק"מ, 

מחירון )גמיש(, 052-2511917, 
_____________________________________________)16-17ל(054-8435119

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

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)44-44/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

 קונים אמנות אספנות 
כלי כסף, מטבעות ושטרות, 
כלי נגינה, כלי בית ומצלמות, 

052-4040221)12-16(_____________________________________________

 שולחן אוכל חדש, 
90X165, נפתח ל- 235 צבע 

חום שוקולד - 800 ש"ח, 
053-3348860)12-16(_____________________________________________

 שולחן אוכל בצבע דבש 
90X130, נפתח ל- 170, חדש, 

_____________________________________________)12-16(750 ש"ח, 053-3348860

 מזרון נוער חדש בניילון, 
90X190, ב- 200 ש"ח כ"א, 

053-3348860)12-16(_____________________________________________

ריהוט

 8 כיסאות ושולחן לסלון, 
אפשרות לשולחן או כסאות 

בלבד, ספות 2+3 מעור 
איטלקי בצבע שחור כחדשים, 
_____________________________________________)15-18(שנה בשימוש, 052-4227714

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)15-18(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

 אבד תיק  ביה"ס של 
בנים  באזור קריית הרצוג  

053-3111363)15-18(_____________________________________________

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)13-39(_____________________________________________
 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-18/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(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)39-37/18(_____________________________________________

צילום

אבידות

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 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!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

מוניות

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

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 /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

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)09-25(_____________________________________________

לימוד שפות

אידיש 250 ש“ח
אנגלית למתקדמים 300 ש“ח
אנגלית למתחילים 350 ש“ח

לימוד שפות בביתך באמצעות ספרים ודיסקים

ועוד 30 
שפות

מהות-03-5032527

רפואה משלימה
 מרפאת יובל - נטורופת, 

עיסוי צווארי לכאבי כתפיים 
וראש, בעיות קשב וריכוז, 

אנמיה, טיפול לאחר אירוע 
מוחי, מטפל גם בילדים וטיפול 

טוטאלי בפטרת הצפורניים, 
_____________________________________________)13-17ל(לפרטים: 050-7715425

יעוץ ועזרה

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

 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)09-17(_____________________________________________

סת”ם
 *קלף לב*

הננו להודיע לכל לקוחותינו
כי פתחנו בבני ברק בשעה 

טובה מחסן גדול ומרווח של- 
קלף - באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!
מבצע מזוזות גודל 12 ס''מ - 
10 ש''ח, ס''ת 48 ס''מ-195 

ש''ח 0527623142
_____________________________________________)15-18(בני ברק חגי 18 ק"ק

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

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

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

 הוחלפה בטעות מגבעת 
בטרמפ ממירון לכיוון רכסים 

ביום חמישי כז' ניסן, 
_____________________________________________)16-17ל(054-8402520

 נשכח תיק גב שחור 
בטרמפ מצומת כינרת 

ליבניאל, 22.3.18 ובו תפילין 
_____________________________________________)16-17ח(וכו', 058-4471790

 נמצאו משקפי שמש 
של נשים באזור גן הוורדים 

_____________________________________________)16-17ח(בירושלים, 02-6535280

 אבד אוטו פלא צבע אדום/
צהוב באזור ירושלים. דניאל, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4176776

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

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)16-17ח(1-599-500-003

 מחפשים לקנות גגון 
לעגלת בוגבו בי 5, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)16-17ח(סמלי, 054-7938941

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)16-17ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)16-17ח(בתרומה, 054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)16-17ח(תורה, 052-7396092

 מכונת גילוח פילפס חדש 
באריזה, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-2786557

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5( מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים: 054-8453370

 מקרר אמקור XL צבע בז' 
_____________________________________________)16-17ח(- 400 ש"ח, 03-5791261

 מכונת תפירה ביתית 
במצב מעולה - מציאה, 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-5791261

 מסרטה דיגיטלית חדשה 
באריזה, מצויינת + צלום 

והקלטה, 250 ש"ח, פלא': 
_____________________________________________)16-17ח(055-6703524

 מסגרת דיגיטלית חדשה 
באריזה, איכות מעולה, רק 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 055-6703524

 שעון פלאפון עם אביזרים, 
איכותי ביותר - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 055-6703524

 רמקול jbl clip 3 רק 
150 ש"ח, עוצמתי ובאס ברור, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 055-6703524

 זוג רמקולים איכותיים 
ממערכת סטריאו שנקנתה 

בחו"ל - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7628985

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 מכשיר לבישול ביצים 
- חדש באריזה! - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת - חדש 
באריזה!! - 40 כוסות - על 

פלטה - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 זוג רמקולים למחשב/
טייפ/נגן - היה בשימוש מספר 
פעמים בודדות - במצב חדש - 

_____________________________________________)16-17ח(70 ש"ח, 052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)16-17ח(40 ש"ח, 052-7139395

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה! - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 בלנדר כוס - חדש באריזה 
_____________________________________________)16-17ח(- 70 ש"ח, 052-7139395

 מעבד מזון קנווד - היה 
בשימוש פעמיים בלבד! -כשר 

לפסח כולל גם מסחטה - 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7139395

 10 ספוטים חדשים 
לתקרה לבן, 13.5 ס"מ, 20 

_____________________________________________)16-17ח(ליחידה, 050-4141542

 מטחנת בשר ודגם חדשה 
_____________________________________________)16-17ח(- 200 ש"ח, 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מקפיא מצוין 4 מגירות, 
_____________________________________________)16-17ח(200 ש"ח, 050-9089110

 מדיח כלים 
BLOMBERG במצב 

מעולה במחיר נוח במיוחד 
)בני-ברק(, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 כיריים בילד אין לבן )קינג( 
4 להבות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 

באריזה מקורית )בני-ברק, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מיקסר גולד ליין דרוש 
תיקון )החלפת מנוע( בשימוש 

כשנתיים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-5624792

 נייד HP מסך 10 אינץ, 
כחדש להקלדות וכדומה + 

וינדוס מקורי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-5624792

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה, 
מיקרופון, בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

 מכונת תספורת, חדש 
חדש באריזה, 100 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב 

פקס,צילום מסמכים ועוד, 
מסך גדול מגע, 400 ש"ח, 

נייד: 052-2437292, כל הקודם 
_____________________________________________)16-17ח(זוכה

 שעון יד חכם - בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-2727474

 מכשיר חדש להורדת 
שיער לצמיתות, חברה מצוינת 

_____________________________________________)16-17ח(- 300 ש"ח, 054-5482231

 הוברבורד, נקנה לפני 
שבועיים אם אחריות לשנה, 
_____________________________________________)16-17ח(רק ב- 370, 050-4142171

 מכונת אפילציה מקצועית 
להורדעת שיער מיותר, רק 

500 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
דגם Epilot k2000 + דוושת 

_____________________________________________)16-17ח(רגל, 052-2515782

 מסך מאג 22 אינץ' רק 
ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

 מדפסת אלחוטית 3835 
HP משולבת חדשה, רק 

ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

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

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7396092

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(50 ש"ח, 052-4831449

 תנור חד-תאי בילד-אין 
איטלקי-מכני, מעולה + 

אחריות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(0544-514210

 מצלמת קנון דיגיטלית 
כחדשה ממש )עם בטריות(, 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 054-8464909

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

_____________________________________________)16-17ח(054-8520535

 כיריים גז 5 להבות, 
זכוכית, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7188017

 למסירה בחינם מיקרוגל 
_____________________________________________)16-17ח(במצב מצוין, 054-5482231

 פלטת גריל חדש, 60 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7188017

 מיחם למים רותחים, 
מתאים לפסח, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 רדיאטור חימום מצוין, 
12 צלעות חימום, 100 ש"חל 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד, 052-5737813

 מחשב שולחן במחיר 
הזדמנות במצב מצוין כולל 
מקלדת ועכבר - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5482231

 כסא משרדי, 4 גלגלים 
+ משנעת + הגבהה במחיר 
נוח במיוחד, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 תחתית מיטה היי רייזר 
בצבע אפור, מצב מצוין, ב- 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)16-17ח(03-6749553, 052-7107003

 ארון אמבטיה + כיור, 
חדש באריזה!!! צבע לןב, 

רוחב 80 ס"מ, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4145592

 שולחן נפתח ל- 3 מטר + 
6 כסאות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(03-6743681

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

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 052-7690601

 ספה מתנפחת זוגית + 
משאבה, 140 ש"ח, מתאים 

_____________________________________________)16-17ח(לים ועוד, חדש, 055-6703524

 למסירה בחינם שולחן 
לסלון בצבע חום, חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5482231

 למסירה בחינם כסא גדול 
בצבע שחור כסא מנהלים 

_____________________________________________)16-17ח(מסתובב, 054-5482231

 מראה לחדר אמבטיה, 60 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7188017

 מיטת נוער + מזרון, מצב 
מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7188017

 כורסת יחיד חזקה ויציבה, 
110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מגירות "כתר" 60 ש"ח 
בלבד, חזק וטוב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מראה 56X56 ממוסגרת 
פרזול פרחים שחורים כחדשה 

_____________________________________________)16-17ח(70, 052-5555489

 כסא שחור ריפוד כחול 
כחדש, בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 שידה 3 מגירות איקאה, 
270 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 שלישיית מגירות כתר, 70 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח בב"ב, 052-5555489

 רביעיית מגירות ראטן 
פלסטיק, 70 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 סלקל שחור/אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש, 80 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 תלת אופן מגיל לידה עד 
שלוש כולל ידית להורים, 40 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 סל-קל + כסא בטיחות, 
_____________________________________________)16-17ח(רק 200 ש"ח, 050-9089110

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-6651365

 סלקל שחור אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש וגגון, 80 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8443223

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 
של חברת maxi cosi, ב- 80 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5385013, ב"ב

 סדינים למיטת תינוק, 20 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 סלקל - כסא לרכב חברת 
"איזי בוב" 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 מזרון לעגלת בוגבו, 50 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 עגלת אמבטיה חברת 
"ציקו" גלגלי אוויר נוחה וטובה, 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 052-5737813

 מיטת תינוק + מזרון 
תינוק, מצב מצוין, 190 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד, 052-5737813

 מגן ראש לתינוקת, חדש, 
_____________________________________________)16-17ח(60 ש"ח, בב"ב, 052-5555489

 כסא אוכל מתקפל, 
משענת מתכווננת, פלסטיק, 
_____________________________________________)16-17ח(90 ש"ח בב"ב, 052-5555489

 בסיס ושלדה עגלת מוצי, 
זהוב, שמור, 500 כ"א, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 שידת החתלה במצב טוב 
למכירה במחיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(באלעד, 052-7621797/1

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 050-6499997

 כיסא אוכל לתינוק, 80 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7188017

 מטרנה מהדרין גדולה, 2 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 60 ש"ח, 052-7188017

 סמסונג c3300 טאצ' 
כשר כחדש + מטען, אוזניות 

_____________________________________________)16-17ח(ומגן, 250 ש"ח, 053-3166432

 סמרטפון דור 3, שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8484675

 SyncMastar 17" מסך 
במצב מעולה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(טלפון: 052-7651694

k - 34  - כשר - )כמעט 
חדש, 8 חודשים בערך(, 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7621107

TEC  - כשר - )מסך 
נשכר( - 120 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7621107

 שעון פלאפון עם אביזרים, 
איכותי ביותר - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 055-6703524

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 סוכת נחלים חדשה, 
מוטות ברזל + בדים + נרתיק, 

750 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)16-16ל(054-7216671

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8454536

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

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 סט רכבי לגו של איחוד 
הצלה + שטיח, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(180 ש"ח, 055-6703524

 ספר לתסרוקות של דיוויס, 
_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 058-4843223

 תלת אופן מגיל לידה עד 
שלוש כולל ידית להורים, 40 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 בוסטר לרכב - 25 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-4843223

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-7139395

 מושב שיאצו חדש - 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 שמלת ערב סגולה - 120 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר - 180 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 2 כובעים איטלקיים, 
100% לבד חדשים במחיר 

מציאה, כ"א 400 ש"ח, 
בירושלים, מידה 58, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4142656

 שמלת תחרה אפשרס, 
מידה 46 - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8460621

 אופני הילוכים מידה 20 
כחדשות במחיר - 300 ש"ח, 

גמיש, טל': 050-4147729 
_____________________________________________)16-17ח(בירושלים

 סט ג'ח רפואות תימן - 
180 ש"ח, טל': 050-4147729 

_____________________________________________)16-17ח(בי-ם

 אופניים מס' 24 מצויינות 
_____________________________________________)16-17ח(- 250 ש"ח, 050-4147729

 תוכי אהבה חמוד במיוחד 
בבני-ברק, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 אוגרים סיבירים מתוקים 
לא נושכים בב"ב, ב- 15 ש"ח. 

_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון enzo brunatti כל 

_____________________________________________)16-17ח(אחת, 50 ש"ח, 050-4158575

 כיסויים לכסאות, צבע 
לבן, 25 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)16-17ח(0533-157005

 במציאה!!! אופני "הלו 
קיטי" BMX לגיל 3-7 כולל 

גלגלי עזר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8443223

 בוסטר הגבהה לילד עם 
_____________________________________________)16-17ח(ריפוד, 25 ש"ח, 054-8443223

 עיתונים "בית יעקב" לפני 
50 שנה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7698767

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX מידה 
14, 120 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5385013





ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

ללדת בשיבא 
זו ה"השתדלות" שלך

לצד כל הסגולות

מתאמת קשרי קהילה למגזר החרדי: 
052 - 6667991

מוקד מענה הלכתי:
03-530-7819

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.
בשיבא, כמרכז הגדול בארץ ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה 

רפואית מורכבת.

 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של
הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה, 

ארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית ומענה הלכתי זמין.

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.
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