
מדד המחירים לצרכן 
רשם עליה של 0.1%

/ עמ' 5

פשרת מעיין 2000 – 2.4 
מיליון שקיות בחינם

/ עמ' 5

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  6-7

אסם אמנם מדווחת על השקעות בארץ ובעולם אלא שעובדי החברה מדווחים על 
פיטורים • סקר קובע: "65% מהצרכנים בישראל היו מפסיקים באופן ודאי לרכוש 

 מוצרים מעסק הפוגע בזכויות עובדיו" / עמ' 4

המאבק שקורע את אסם: 
יותר במבה, פחות עובדים

מגהץ טפאל 
דגם 8981

רבי עקיבא 3 בני ברק | טל: 03-6161291 | שעות פתיחה: א', ב', ד', ה' 10:00-21:00 רצוף יום ג' 10:00-18:00 יום ו' 9:00-14:00
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מקרר סמסונג 
550 ליטר

כריים 
סאוטר 

4 להבות

מייבש 
כביסה 

בקו

תנור דו תאי 
משולב כריים

תנור צר 
משולב כריים

מקרוגל 
מכני

מקפיא
6 מגירות

₪ 990₪ 2999₪ 499₪ 699

₪ 1500₪ 699₪ 199₪ 799

של מבצעיםפורים 

  

בס"ד יום רביעי י"ג אדר ב' תשע"ט  20/3/9 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום אאאאא תשע"ט 28/11/19

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

לרגל יום הצרכן 
הבינלאומי: 

הכירו את זכויותיכם 

/ עמ' 2

א-ה פתוח רצוף 12:00-21:00
שישי וערבי חג 10:00-12:00

מרכזיה רב קווית 08-8642439
אחריותמקצועיות שירות

שירות עד בית הלקוח

בני ברק  רש"י 5 
אשדוד  בעל הנס 22

בדיקה חינם!  מעבדת מרכז המחשבים
 מרכז המחשבים מתמחה בתיקוני כל סוגי המחשבים נייחים וניידים

אתם מקבלים מחשב מעולהאנחנו מוכרים, מתקנים ומשדרגים מחשבים<אצלכם בבית או במשרד וגם אצלינו במעבדה > הקניה המתקדמת ביותר

מרכז
המחשבים

1#
פרס 

ראשון

ASUSמחשב נייד 11.6'

2#
תשע מאות₪שניפרס 

בחנותזיכוי 

3# פרס 
שלישי

HP מדפסת משולבת 

פקס 
ומכונת 
4#צילום 

רביעיפרס 

רמקול קריוקי 12'

5#אלחוטימיקרפון כולל 
פרס 

חמישי

  4TB דיסק קשיח
SP

מוגן מים 
ונפילות 

קונים בכל סכום ונכנסים להגרלה על פרסים שווים!
17%ההגרלה השבוע, בפורים! במה תרצו לזכות?

17% הנחהענק!סייל 
על רוב
החנות



י"ג אדר ב' תשע"ט 220/3/9

לרגל יום הצרכן הבינלאומי: 
הכירו את זכויותיכם 

נתונים ושלל טיפים  • לקראת עונת הרכישות, אספנו לכם מקבץ  ‘יום הצרכן הבינלאומי’  צוין  ביום שישי האחרון 
להתמודדות עם "שיטת מצליח" • גזור ושמור

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

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 

שרה מור, חיה מרגלית 
עורך 'ביזנס': איציק מצרפי

כתבים: 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

עשקו אתכם? נתקלים באוזניים אטומות מול גופים מוסדיים, רשתות או מעסיקים? 

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

איציק מצרפי 

המחייה  יוקר  מחאת  פרצה  מאז  חלפו  שנים   8 כמעט 
לזכויותיו.  חשוף  פחות  הציבור  ועדיין   2018 בקיץ 
רשות  פרסמה  הבינלאומי,  הצרכן  יום  לכבוד 
קבוצת  עבורה  שערכה  הסקר  נתוני  את  לצרכנות  ההסתדרות 
הזלזול  מפגיני  הסקר,  לפי  ממון.  ביוזמת  גיאורקטוגרפיה 
תחבורה  ספקי   ,)12.8%( בנקים  הם  ללקוחות  ביותר  הגדולים 
וגופי הסלולר הכבלים   )10.1%( )12%(, רשתות שיווק  ציבורית 
 .)9.5%( הסקר  בהגדרת  התקשורת"  ל"גופי  הנחשבים   והלוויין 
צרכנים  עבור  ביותר  החשובים  הנושאים  כי  מהסקר  עולה  עוד 
בציפיה שיטופלו בכנסת הבאה הם: הורדת מחירי הדיור )38.1%(, 
אח"כ הורדת מחירי מוצרי המזון )23%(, הוזלת עלויות החינוך 
התחבורה  עלויות   )10.3%( והרכב  הדלק  על  המיסוי   ,)19.4%(

הציבורית )5.2%(.
כדי שנתוני הסקר הבא יהיו מעודדים יותר, הבאנו שלל טיפים 
ומידע למגוון נושאים שהועלו בשאלות הפונים ל"פניות הציבור" 
עם  לחג  הרכישות  את  לעבור  לכם  שיעזרו  ‘ביזנס’  מוסף  של 

מודעות צרכנית.

מחיר לא זהה

רשום  היה  עליו  צ’ויס  טסטרס  נמס  קפה  בסופר  רכשתם 
שקלים,   32 המחיר  הופיע  לקופה  ובהגיעכם  שקלים   28
המחיר   - רצונכם  לשביעות  שלא  זה  את  מתרצת  והקופאית 
המוצר.  על  המופיע  המחיר  הוא  לחוק  בהתאם   המחייב 
כשיש הבדל בין המחיר על המדף למחיר בקופה, המחיר הקובע 
הוא המחיר הנמוך ביותר שהוצג לצרכן, על המוצר או על המדף, 
טוסטר  למשל  כמו  הגיונית,  שאינה  בטעות  מדובר  אם  אלא 
ניסיתם  ש"ח.   2.30 עם  מדבקה  היה  עליו  חשמלי  משולשים 
להסביר לקופאית את זכויותיכם והיא לא נענתה? עברו הלאה - 
השיחה  של  תיעוד  לכם  ויש  במידה  עזר?  לא  המנהל.  עם  דברו 

- פנו אלינו. 

חיוב מוטעה בכרטיס אשראי
 

בנם,  הולדת  לרגל  לחברים  מתנה  טלפונית  בעסקה  הזמנתם 
הזמנה  ביצעתם  שקלים   200 הוא  שהמחיר  לכם  אמרו  בטלפון 
לב  שמתם  החיובים  שבפירוט  אלא  אשראי,  בכרטיס  ושילמתם 
כי חויבתם ב280 שקלים, מתסכל, נכון? הודיעו לחברת האשראי 
לכם  להחזיר  החובה  מוטלת  האשראי  חברת  על  יום.   30 בתוך 
את ההפרש בהתאם להודעתכם, בתוך 10 ימים ממועד ההודעה. 
במידה  שלה,  הבירורים  את  תעשה  האשראי  חברת  מכן  לאחר 
וקיבלה מהספק נתונים המוכיחים אחרת, היא תחייב אתכם שוב. 

מאיפה נשיג תעודת אחריות?
רכשתם מוצר חשמלי עם אחריות ל 3 שנים אך הוא התקלקל. 
האחריות?  תעודת  את  ולא  החשבונית  את  לא  מוצאים  לא  אתם 
תקופת  עם  מדבקה  ישנה  עצמו  המוצר  גבי  על  אם  לב  שימו 
החברה  כזו,  אחת  ומצאתם  במידה  הרכישה,  ומועד  האחריות 
חייבת להתייחס אליה כאל תעודת אחריות. החוק מעניק אחריות 
אוטומטית בת שנה למוצרי חשמל ואלקטרוניקה חדשים שמחירם 
ויותר. מדבקה מהווה הוכחה. אין מדבקה אין תעודת  150 שקל 

הקפידו  הלקח.  את  שלמדתם  כנראה  חשבונית?  ואין  אחריות 
לשמור על מסמכים שלכאורה נראים זניחים. 

הזמנה באינטרנט 
צוברת  מהרשת  מוצרים  הזמנות  תופעת  האחרונות  בשנים 
מבלי  ההזמנה  את  לבטל  רשאים  אתם  זמן  כמה  תוך  תאוצה, 
הסברים ונימוקים? עד 14 יום כולל שבתות וחגים ממועד ההזמנה 
או מיום קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה לפי חוק - והמאוחר 
מביניהם. ביטולי עסקאות שנעשו בחנויות פיזיות מורכבים יותר, 
מכיוון שהחוק מעניק לכל תחום הגדרות משלו כשלרוב מדובר גם 
כן ב-14 יום, אלא שבתחום ביגוד ואופנה למשל, יש רק יומיים, 
לא כולל שבת וחגים. במקרה של הזמנות מאתרים בחו"ל החוק 
לביטול העסקה  הגדרות  איזו שהן  או  הגנה  לא מספק  הישראלי 
מה שאומר כי הנכם כפופים להגדרות האתר. מומלץ בדקו אותן 

טרם הקנייה.  

האם רהיטים ניתנים לביטול?
לפריסת  אפשרות  לכם  שנתנה  רהיטים  בחנות  סלון  רכשתם 
 90 בתוך  אותו  לכם  לספק  והתחייבה  תשלומים   12 ב  העלות 
שלכם?  הרכישה  את  תבטחו  בו  באופן  תשלמו  איך   - ימים 
 12 ב  לחילופין  או  בקרדיט!(  )לא  תשלומים   12 ב  שלמו 
בלבד.  )האמיתי(  למוטב   - התוספת  על  ותתעקשו   צ’קים 
הסיבה: ענף הרהיטים הוא ענף פזור ועתיר פשיטות רגל. העדיפות 
האידיאלית היא לשלם 5% מראש ואת היתרה עם קבלת הסחורה 
אלא שברוב החנויות לא יסכימו לשיטת תשלום זו. על כן, גם אם 
בחרתם לשלם הכל מראש, עדיף בכרטיס אשראי, בכמה שיותר 
ושילמתם  במידה  מדוע?  בקרדיט.  לא  מקרה  ובכל  תשלומים 
בשיטת הקרדיט, ראשית אתם משלמים את הריבית. שנית, חברת 
גיהוץ  עם  במלואו  כולו  התשלום  את  לספק  מעבירה  האשראי 
כרטיסכם, במקרה כזה יהיה קשה לכם עד בלתי אפשרי לבטל את 
העסקה במידה ולא קיבלתם את הרהיט, לעומת זאת, אם פשוט 
העסקה  את  לבטל  תוכלו  קרדיט,  ללא  תשלומים   12 ב  שילמתם 

ולקבל בחזרה את התשלומים שטרם נגבו. 

"פגם מהותי במוצר"
רכשתם נעליים איכותיות ויקרות בחנות, לאחר 3 ימים נפתחו 
מגיעים  אתם  לשימוש,  ראויות  ואינן  נקרעו  הנעליים  התפרים, 
אותה  נשלח  אנחנו  הנעל  את  "תשאירו  לכם  אומרים  לחנות שם 
לתיקון" אבל אתם זועמים - החוק לצדכם. מדובר ב"מוצר פגום 
את  או  חדשות  נעליים  לדרוש  לכם  המאפשר  מהותי",  באופן 

ביטול העסקה.
לפי חוק, פגם מהותי במוצר שנרכש מאפשר לבטל את העסקה. 
החוק לא מגדיר מהו פגם מהותי - בביגוד והנעלה, למשל, מדובר 
בפגם שלא מאפשר שימוש במוצר, קרי: נעליים שמתפרקות אחרי 
ונשנות  חוזרות  בתקלות  מדובר  חשמל  במכשירי  ימים.  שלושה 
במכשיר חדש. כל אלו יחשבו בד"כ בבית המשפט כפגם מהותי 

במוצר. 

טיסות ברשת
לבטל  ניתן  ישראלי  באתר  באינטרנט  שנרכשו  טיסה  כרטיסי 
במידה וההזמנה בוצעה באותו החודש של תאריך הטיסה ובתנאי 
7 ימים מיום ההזמנה בקנס  שהבקשה לביטול מתבצעת בתוך 

שלא יעלה על 100 שקלים. 
חוק הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקה קובע כי דמי הביטול 
יעמדו על 5% מהעיסקה או 100 שקל - הנמוך מביניהם. בעניין 
זה ישנה פסיקה של בית המשפט העליון הקובעת כי ברכישת 
כרטיסי טיסה, העוסק רשאי לגבות על ביטול העסקה 100 שקל 

לכרטיס. 

אחריות המוביל
רכשתם מכונת כביסה חדשה ב 2500 שקלים כולל הובלה, את 
המכונה הישנה הכנתם בפתח הבית מוכנה לפינוי אלא שהמוביל 
300 שקלים עבור הפינוי. על פניו נראה לכם הגיוני ואתם  דורש 
שולפים מיד את הארנק. הידעתם כי על פי חוק הוא חייב לפנות את 
המוצר ללא כל עלות? נוהל המשרד לאיכות הסביבה משנת 2012 
ואלקטרוני  חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  בחוק  )א(   30 )סעיף 
קובע שאין לדרוש כסף תמורת פינוי של ציוד חשמלי ואלקטרוני 

הדומה בכמות או במשקל למוצר החדש שנרכש. 
על המחוקק  לחצו  לתוקף המשווקים  החוק  כניסת  אלא שעם 
מקומה  לפינוי  כסף  לגבות  ניתן  למשל,  החרגות,  בו  והוכנסו 
והמוביל  במידה  מעלית.  ללא  והבניין  במידה  ומעלה  שלישית 
המנוך  תמורת  או  צרים.  מעברים  בשל  הדלת  את  לפרק  נאלץ 
במידה ולא התאפשר אחרת. על המכשיר להיות מוכן לפינוי ואין 
לעקב את המוביל יותר מ-10 דקות. אז אמנם החוק ידידותי וטעון 
בהחרגות אלא שאין מחיר להחרגות, על כן מומלץ טרם הקניה 

לבדוק מראש כמה יעלה הפינוי, אם בכלל. 

תוקף תווי הקניה
קיבלתם תו קניה בפסח שעבר, עדיין לא השתמשתם בו ואתם 
לא יודעים מה תוקפו? אז שימו לב למה שנכתב עליו, אך לא יותר 
מ 5 שנים ממועד ההנפקה של התו. הבעיה מתרחבת עם התווים 
העשויים מנייר קרטון, מכיוון שאת העודף המונפק לנו מנייר של 
לב.  לשים  בלי  זורקים  ואף  שוכחים  לעיתים  אנו  רושמת  קופה 
לאחרונה החל רמי לוי להנפיק תווי קניה דיגיטליים המונעים את 

תופעת העודפים הנעלמים - מומלץ. 

ביטול עסקת ריהוט
אתם  אך  החג  לקראת  מהודרת  בספריה  התחדשתם  הידד, 
ביטול  בתקנות  לתנאים  בהתאם  העסקה  את  לבטל  מעוניינים 
במיוחד  עבורכם  שהוזמנה  בספריה  מדובר  הייתכן? אם  עסקה. 
הורכבה  כבר  אבל  עבורכם  הוזמנה  שלא  או  שלכם  למידות 
בביתכם, לא ניתן לבטל את העסקה. אם מדובר בספריה מהמלאי, 

שעדיין לא הורכבה אז ניתן לבטל את העסקה. 
אתם  עליה  בהזמנה  הספק  שכותב  למה  מקרה  בכל  לב  שימו 
רהיטים  לבטל  מהאפשרות  מחריג  שהחוק  מכיוון  חותמים! 
שיוצרו על פי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן, הספק לרוב 
את  וודאו  בדקו  מקרה  בכל  מיוחדת".  "הזמנה  בהזמנה  ירשום 

נושא ביטול ההזמנה טרם החתימה על ההזמנה.
החגים  עונת  בשל  מאסיביות  רכישות  ימי  אלו  הללו  הימים 
במגבלות  המירב  את  עבורכם  לאסוף  השתדלנו  שבפתח,  והקיץ 
האפשר. הנתונים אודות המוצרים הספציפיים עליהם נכתב לעייל 
מהווים נקודת ציון חשובה אודות שלל מוצרים דומים הנמצאים 
באותה הקטגוריה עליה מדבר התיקון לחוק הגנת הצרכן. שימו 
לב שהרכישות שלכם מתבצעות בתבונה, זכרו שעל הכסף שלכם 
הזעתם מספיק זמן כדי שתשמרו עליו גם כשכבר החלטתם לרכוש 
תעדו  תקינה הקליטו  ודאו שהעסקה  על האחריות,  מוצר. שמרו 
שמרו מסמכים שאלו את השאלות הכי קשות והכי מסובכות טרם 
הקניה, מי שיתפתל יזעיף פנים או לא יענה לכם - כנראה שממנו 

אסור לכם לרכוש. 
אומר  לוינסון  ירון  עו"ד  לצרכנות,  ההסתדרות  רשות  מנכ"ל 
לצרכנות  ההסתדרות  ברשות  שערכנו  "מהבדיקות  לביזנס: 
מרגישים  הדתי-חרדי  הציבור  חברי  כי  למדנו  סקרים,  באמצעות 
כצרכנים  להם  המגיעות  זכויותיהם  לרוב  מודעים  אינם  הם  כי 
בישראל. זאת בפער בהשוואה לציבור החילוני או המסורתי. כמי 
שעומד בראש ארגון צרכנים גדול, אני סבור בהחלט כי יש מקום 
ככל   – דבר  של  בסופו  שכן  המודעות,  והעלאת  הידע  לשיפור 
שמדובר בנושאים צרכניים - ידע מתורגם לכסף ולחיסכון בכיס".



 
  

מזכירות
ודוברות
העירייה

בס“ד

הריני להביא בזה לידיעת הציבור הרחב,
כי משרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק",

יהיו סגורים, בתקופת חג הפורים,
החל מיום רביעי, י"ג באדר ה'תשע"ח (20,3,19),

תענית אסתר
עד ליום ראשון, י"ז באדר ה'תשע"ח (24,3,19),

לא כולל יום ראשון.

במקרים דחופים של תקלות בתחומים כמו המים, הביוב, 
המאור והתברואה, ניתן לפנות למוקד העירוני "106".

חופשה בתקופת חג הפורים
במשרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"

סגור

בברכה,
 ההנהלה

החלה ההרשמה למחזור נוסף  
לטיפול ייחודי בהפרעת קשב
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בימים אלו אנו נערכים לפתיחת מחזור חדש לטיפול בהפרעת קשב, בשיתוף 
פעולה של התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בעיריית ב"ב

יחד עם "מכון הקשב".

התכנית מיועדת עבור ילדים ומשפחות המתמודדים עם הפרעת קשב והשלכותיה, 
הפרעת קשב,  עם  ילדים  של  וההתמודדות  החוויה  הבנת  את  להעמיק  ומטרתה 
כלים  ולפתח  וההורים,  הילדים  של  ההתמודדות  לצורת  המודעות  את  להעלות 
להתמודדות מיטבית כמו שיפור מיומנות שליטה עצמית, עמידה בגבולות, סינגור 

עצמי, תקשורת ושפה משותפת במשפחה ועוד.  

המשתתפים יעברו הערכה/אבחון, טיפול קבוצתי דיאדי לשני ההורים ולילדים,
ליווי פרטני והדרכה. 

 מספר המקומות מוגבל!
השתתפות בקבוצה מותנית בראיון קבלה,

מילוי שאלונים ובדיקת התאמה.

ניתן ליצור קשר בטלפונים
03-6170320 * 03-7445691

אפשר להשאיר הודעה קולית
או לפנות באמצעות דוא"ל
batshevak@bbm.org.il

 hakshev.adhd@gmail.com

התכנית תחל בעז"ה אחר חג הפסח למשך 14 מפגשים קבוצתיים
והיא מיועדת לבנים בני 8-12 תושבי ב"ב, אשר הוריהם נכונים לקחת מעורבות פעילה

בתהליך כולו לרבות השתתפות של ההורים במפגשים הפרטניים והקבוצתיים. 

בס“ד

האגף
לשירותים 
חברתיים

                  בהתקרב ימי הפורים, ימי חג ושמחה, אנו פונים לכלל הציבור, בכל לשון       
                של בקשה, לעשות כל שבידכם לא למכור ,לא לקנות ולא להשתמש 

               בחומרי נפץ מסוכנים, שלצערנו, גרמו בעבר, אסונות ויגונות.
               כדי למנוע מצבים מסוכנים, יש לנקוט בצעדי זהירות נדרשים.

               •  תחפושות: רוכשים רק תחפושת המאושרת ע"י מכון התקנים. יש להקפיד             
              שהתחפושת תאפשר לילד להיות נייד, לא תלחץ על הגוף, ועל המסכות לכלול
           פתחי אויר למניעת חנק, חלילה. השימוש במסכות אינו מומלץ לילדים מתחת

           לגיל 8, מכיון שהן מגבילות את שדה הראיה.

         • על תחפושת בטיחות רשום " חסינת אש", אך יש לזכור, כי לאחר מספר 
        כביסות, התחפושת כבר אינה חסינה.

        • בהכנת תחפושות ביתיות, יש להקפיד להשתמש בחומרים שאינם דליקים,
        כגון: צמר גפן, נוצות, ולא משתמשים בשרוכים וחוטים ארוכים שעלולים

        להיכרך  סביב הצוואר.

       • מנחים את הילדים להוריד את כל התחפושות וכל האביזרים הנלווים 
       (פיאות, מסכות) בעת משחק במתקני שעשועים.

      • איפור- צריך להקפיד שלאיפור ישנו אישור משרד הבריאות. איפור 
      ש"מוצאו" לא ברור עלול לגרום לפריחה או לאלרגיה. יש לוודא שהמוצר

    אינו מכיל חומרים רעילים. מומלץ למרוח קרם לחות לפני האיפור, כך,  להקל 
    על הסרתו. מומלץ להסיר איפור במסיר איפור עדין, או במים פושרים וסבון.

     • אקדחים ונפצים- אסור להשתמש באקדח צעצוע היורה כדורי פלסטיק,
         אין לשמור פיקות וקפצונים בכיס מחשש להתפוצצות, אין לירות פיקות

   בקרבת האוזניים והעיניים מחשש לגרימת נזק בלתי הפיך, אסור להשתמש 
   ברקטות, זיקוקים גדולים ועוד.

     • תרסיסים- יש להיזהר כשמשתמשים בכל סוגי התרסיסים, כמו: ספריי 
    לשיער, ספריי שלג וכדומה, שהינם חומרים דליקים ביותר, אסור לרסס
     על הפנים ועל הגוף מחשש לפגיעה בעיניים ולא לרסס בסמוך למקור

      אש מחשש להתפוצצות.

      • משלוחי מנות- יש להקפיד שמשלוחי המנות לילדים עד גיל 5 לא יכילו 
         ממתקים העלולים לגרום לחנק (פיצוחים, סוכריות קשות, מסטיק עגול וכו')

      • עישון סיגריות- הפעילות כנגד עישון סיגריות הינה בכל ימות השנה, אך 
       תקופת חג הפורים מצריכה מאבק מיוחד כנגד, וזאת צעירים שבגלל שמחת
         החג מעשנים סיגריה אחת בתקופה זו, נגררים לעוד ועוד ומתקשים להיגמל
            ממנה, ויש לזכור את דברי גדולי ישראל שהמעשן חובל בעצמו ומזיק גם

               לגוף וגם לנשמה בביטול תורה.
ולעצמכם לביעור  לנו  ולכלל התושבים: אנא עזרו  אנו קוראים לציבור ההורים, לסוחרים 
הנגע הרע הזה, חדלו ממכירת חומרים מסוכנים או מקנייתם והקפידו על כללי הזהירות 

והבטיחות, כדי שימי הפורים יהיו ימי שמחה, אושר ונחת לילדים ולהורים.
בברכת פורים בטוח ושמח,

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!

האגף
לשירותים
חברתיים

מרכז מידע לניצולי שואה
לאור חידושים ועדכונים
בהטבות לניצולי שואה,

ניצולי השואה תושבי העיר בני ברק
מוזמנים לפנות ללא תשלום

למרכז המידע
הפועל ברחוב אחיה השילוני 2 

בימי שלישי בין 9:00-13:00
או בטלפון 6186090

וכן בימי רביעי בין 15:00-19:00,
פועל במקום נקודת זכות

מטעם "אביב לניצולי שואה".
בתאום מראש בטלפון 6444851
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אסם אמנם מדווחת על השקעות בארץ ובעולם אלא שעובדי החברה 
מדווחים על פיטורים • סקר קובע: "65% מהצרכנים בישראל היו מפסיקים 

 באופן ודאי לרכוש מוצרים מעסק הפוגע בזכויות עובדיו" 

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

המאבק שקורע את אסם: יותר במבה, פחות עובדים

 איציק מצרפי 

בקרית  חדש  מפעל  אסם  חנכה  לאחרונה 
כדי  שקלים  מיליון   200 של  בהשקעה  גת 
הגדלת  לצורך  הייצור  את  להרחיב  שתוכל 
שבועות  מספר  שלאחר  אלא  בארה"ב.  המכירות  נפח 
בפיתוח  להשקיע  "נמשיך  כי  הקבוצה  יו"ר  מהצהרת 
סדרני  באסם:  סכסוך  החל   - בישראל"  התעשייה 
המוצרים עזבו במפתיע את החנויות ועובדים חסמו את 
המרכז הלוגיסטי בשוהם במחאה על שינויים ארגוניים 

שצפויים בחברה. 
הכלכלה  שר  השתתפו  המפעל  חנוכת  בטקס 
ביניהם  התעשייה  בכירי  עם  יחד  כהן  אלי 
ניסנקורן. אבי  ההסתדרות  מיו"ר  אחר   לא 
הסדרנים  כי  שעבר  בשבוע  דיווחו  המזון  רשתות 
שסיימו  מבלי  החנויות  את  במפתיע  עזבו  אסם  של 
של  ממחאה  כחלק  במדפים,  הסחורה  את  לסדר 
עובדים  פיטורי  מסכת  החלת  על  העובדים  ועד 
לדברי  בחברה.  ארגוניים  משינויים  יוצא  כפועל 
הרשתות  את  יצאו  הסדרנים  המזון,  ברשתות  גורמים 
במהלכה  בשוהם,  הנמצא  החברה  במטה  להפגנה 
למרלו"ג.  הגישה  את  העובדים  חסמו   כאמור, 
על  להשפיע  צפויה  בסניפים  הסחורה  סדרני  שביתת 
אספקה תקינה ברשתות המזון, שכן ברוב רשתות המזון 
קבוצת  סדרני  ידי  על  המדפים  על  מסודרת  הסחורה 

אסם, הנמצאים בכל שעות היום ברשתות המזון. 
לא  מצב  תמונת  המציגים  אסם  עובדי  ועד  לדברי 
נודע  ובנוסף  לאחרונה  פוטרו  סדרניות  כ-70  פשוטה, 
להם כי הנהלת אסם מתכוונת לבצע שינויים ארגוניים 
נוספים במסגרתם יפוטרו כ-800 סדרנים, כחלק מהליך 
השיווק  לרשתות  והעברתה  מאסם  הסדרנות  הוצאת 
אסם  החלטת  על  מתרעם  הוועד  בנוסף  מימון.  תמורת 
מהם  שניים  אזוריים,  מכירות  מנהלי  כעשרה  לפטר 
חברי ועד - המצויים במהלכו של מו"מ להסכם קיבוצי 

ראשוני.
אלא שלפי הנהלת אסם, עשרות סדרניות אכן הפסיקו 
להיות  עברו  אלה  אולם  לאחרונה  בחברה  לעבוד 
מועסקות על ידי אחת מרשתות המזון הגדולות, לאחר 
בסניפים  המוצרים  את  לסדר  להתחיל  החליטה  שזאת 

בעצמה. 
יו"ר הוועד המרכזי של אסם סחר, שלומי אביב מסר: 
"אסם לקחה על עצמה להרזות את החברה על חשבון 

העובדים. אנו דורשים מההנהלה לחזור בה מהצעותיה 
מגיע  המסורים  אסם  לעובדי  לפיטורים.  ומדרישתה 
בעובדים  מדובר  עתה,  עד  שהיה  כפי  תעסוקתי  אופק 
את  ונותנים  שנה   20-30 של  בוותק  שחלקם  מבוגרים 
לנהל  ומוכנים  הידברות  בעד  אנו  לחברה.  כולם  כל 
מו"מ אך לא נקבל צעדים חד-צדדיים שיפגעו בעובדים 

ובזכויותיהם".

 "מינימום טביעת אצבע"
עם פתיחת המפעל העצום בקרית גת שיאפשר לאסם 
ביום,  שקיות  מיליון  לכ-1.5  הייצור  היקף  את  לשלש 
קבוצת  לתפעול  מנכ"ל  משנה   - אימבר  מאיר  התגאה 
אצבע  טביעת  -  מינימום  היה  מרכזי  "שיקול  אסם: 
סביבתית", אלא שאיש לא נתן את הדעת על משמעות 
הדברים עבור אלפי עובדי קבוצת אסם הנמצאים בלא 

פחות מסכנת קיום תעסוקתית. 
מסקר שערכה לאחרונה רשות ההסתדרות לצרכנות 
מפסיקים  היו  בישראל  מהצרכנים   65%" כי  עולה 
באופן ודאי או כמעט ודאי, לרכוש מוצרים בבית עסק 

שהתגלה כי הוא פוגע בזכויות עובדיו". 
אירגוניים  לצעדים  סיבה  שום  "אין  נמסר:  מאסם 
הסחר.  מעובדי  חלק  שנוקטים  העבודה  ושיבוש 
מתוכננים  שלא  ושקוף  פתוח  בדיאלוג  הבהירה  אסם 
הסדרניות  במערך  או  הפרטי  בשוק  ארגוניים  שינויים 
גידול  נמצאת בתהליכי  נהפוך הוא, החברה  והנציגות. 
והרחבה. בימים אלה אנו עמלים על גיוס כ-150 עובדים 
לתפקידים שונים בקבוצת אסם וצופים גידול גם במספר 

הסדרניות בחטיבת הסחר.
"במענה לשינויים בשוק המאורגן הוחלט על שינוי 
מינורי ביותר בסקטור מנהלי המכירות האזוריים המונה 
הסחר.  חטיבת  עובדי   1100 מתוך  בלבד,  מנהלים   35
ישובצו  וחלק קטן  יישארו בתפקידם  מרבית המנהלים 
לרכוש  ויוכלו  הסחר  בחטיבת  אחרים  בתפקידים 
לא  להם  הבודדים  לגבי המנהלים  עדכניות.  מיומנויות 
על  הניתן  ככל  נעשה  הסחר,  בפעילות  תפקיד  יימצא 
מנת למצוא תפקיד בכלל קבוצת אסם. אם יהיו מנהלים 
להם  נדאג  מתאים,  תפקיד  להם  ימצא  שלא  בודדים 
קיצוני  נוקט בצעד  הוגן. הועד  במסגרת הסכם פרישה 
ומיותר שאינו עולה בקנה אחד עם השינוי המזערי שבו 
מדובר ועם המסורת והמחויבות של אסם לפעול לטובת 
וביטחון  הוגנים  העסקה  תנאי  יצירת  תוך  העובדים 

תעסוקתי".

הציבור מפחד מההסתדרות
השיח בבחירות האלה עוסק יותר ויותר בנושא 
ראש  של  מפגש  בערב,  ב'  יום  החופשי.  השוק 
ברעיונות  הדוגלים  דעה  מובילי  עם  הממשלה 
השוק החופשי, וביוזמתה של חברת הכנסת שרן 
השכל. שיח שכולו כלכלה, שוק חופשי, חירות 
ואיך בדיוק באלה העקרונות עושים את  הפרט, 
המדינה לטובה יותר, משגשגת יותר, חזקה יותר. 
מפגש  לקיים  לנכון  רואה  ממשלה  ראש  כאשר 
קבוצות  כל  נוגד את האינטרסים של  כולו  שכל 
הוועדים,  ההסתדרות,   - המפורסמות  הלחץ 
אומר  זה  המקומבנים,  המוגנים,  המועצות, 

שמשהו השתנה כאן. 
שצועק  הקטן  הילד  איננו  כבר  הליברליזם 
אלא  נזק,  היא  וההסתדרות  עירום  הוא  השוויון 
לו.  מקשיבים  בציבור  שרבים  לנער  בגר  הוא 
הכלכלה,  את  שינה  לבדו  כמעט  נתניהו  בעבר 
היום יש ציבור גדול שרוצה שהוא יחזור לעשות 

זאת במשנה מרץ. 
זה היה מפגש מאד לא אופייני עם הפוליטיקאי 
הממשלה  לראש  שבאו  אנשים  במדינה.  הבכיר 
עם מסרים הפוכים בדיוק מאלו שנשמעים בדרך 

פוליטיקאים,  לפגוש  שרוצים  מאנשים  כללו 
 – הפוך  בדיוק  ביקשו  הם  אלא  הטבות,  לבקש 

לבטל את כל ההטבות. לשחרר.  
לא  הטבות,  לא  עוד.  השוק  את  לשחרר 
לתוצרת  העדפות  לא  פרוטקציה,  לא  תופינים, 
לא  מקומית,  לתעשייה  "סיוע"  לא  מקומית, 
נהפוך הוא  ישראלית. לא.  "קדימות" לחקלאות 
– תן לשוק החופשי לעשות את שלו. ואת השוק 
לשחרר  ממיסים,  לשחרר   - לשחרר  עוד  צריך 
מרגולציה, לשחרר מביורוקרטיה. כפי שהקטנת 
הוצאות  את  שהקטנת  וכפי  הציבורי  המגזר  את 
הממשלה בהצלחה אדירה ב-2003 והצמחת את 
המשק הישראלי, המשך לעשות זאת עוד ועוד. 
פשוט אפשר לעץ החירות לצמוח, כדי שהחברה 

הישראלית כולה תיהנה מפירות העושר. 
כוח  מקבל  הליברלי  שהקול  ראשונה  פעם  זו 
כעת  הם  הליברלים  כזה.  גודל  בסדר  פוליטי 
לשון מאזניים במחנה הימין ובפוליטיקה בכלל. 
מעטים  של  נחלתם  שהיו  הליברליים  הרעיונות 
את  שהקדים  נחשון  היה  )וביבי  עשור  לפני 
זמנו בכמה עשורים(, נוכחים היום בפול ווליום 

בשיח הציבורי. השמאל בעצמו מתנער מכלכלת 
ההסתדרות. אנשי שמאל מובהקים מציגים עצמם 
כאנשי שוק חופשי )הם לא, אבל הם מבינים שכך 
כדאי להם להציג עצמם(. הרעיונות הליברליים, 
שהם אכן מורכבים יותר, תובעניים יותר, דורשים 
יותר אחריות ופרואקטיביות, הולכים ומתנחלים 

בלבבות בקצב מעורר השתאות. 
שהקול  ההבנה  פרי  זה  הערב  שהיה  מה 
הליברלי הוא חשוב באופן דרמטי למחנה הימין, 
הפרטית  והיוזמה  החירות  שרעיונות  אומר  וזה 
הקרובה.  בקדנציה  שבעתיים  להשפיע  הולכים 
הולך  הליברלית  העולם  שלתפיסת  אומר  זה 
להיות הרבה יותר כוח לייצר ולהנחיל לכל אחד 

הזדמנות לממש את יכולותיו.. 
רעיונות החירות אינם אינטואיטיביים לרבים, 
להתקרבן  שמעדיפים  בציבור  מעטים  לא  ישנם 
המציאות  אך  ממשלתיות,  הטבות  ולדרוש 
כבר  שכאלה  ודרישות  משתנה,  התודעתית 
האדירה  הרווחה  הכלל.  נחלת  מלהיות  רחוקות 
מהשוק  כולנו  שמקבלים  הגדולה  והתועלת 
החופשי, גורמים לרבים מאד להבין שזו בדיוק 

וכעת  וקידמה.  עושר  שמייצרת  המדיניות 
לרעיונות האלה יש הרבה יותר השפעה. 

המצב  תמונת  לדאגה,  זמן  גם  זה  כעת  אבל 
אחת  שמפלגה  מספיק  גבולית.  הפוליטית 
כדי  החסימה,  אחוז  את  תעבור  לא  הימין  בגוש 
להקים  יצליח  השמאל  אילו  תתהפך.  שהקערה 
המדינה  את  תחסום  ההסתדרות  חוסם,  גוש 
כאין  תהיה  כחלון  של  הפזרנות  כלכלת  בגדול. 
אלה  שיבצעו  הכלכלי  הלינץ'  לעומת  וכאפס 
שמעדיפים שהגז יישאר באדמה. תיתכן  חלילה 
האוצר,  על  תשתלט  שההסתדרות  סיטואציה 
ולפיד ישתלט על הביטחון. אמנם זה חודש אדר, 

אך זו ממש לא בדיחה. 
לקלפיות,  ינהרו  הערבים  אם  יודע  אינני 
אדישים  יהיו  אחראיים  שאנשים  אסור  אך 
לסיטואציה שאנו עומדים בה כעת. הרבה מידי 
יכולה להשיג  ואדישות  מונח על כף המאזניים, 

את כולנו שנים רבות לאחור. 

דוד רוזנטל

שאלה: לפני שלושה חודשים עשיתי הסכם עם נגר על רכישת ריהוט, כאשר בהזמנה 
מופיע רק תיאור של מבנה הריהוט ולא ממה הוא מיוצר. במהלך הפגישות עם הנגר עבור 
התוכניות, שאלתי אותו מאיזה חומר מיוצר הריהוט, ובמסווה של אמינות הוא אמר כל 
וזה יהיה הכי טוב שיש... כעת, בפגישה האחרונה אתו התברר  הזמן שהכל יהיה בסדר 
)סיבית(, ולטענתו 95% מהאנשים רוכשים  לי שהוא מתכנן את חלק מהריהוט ממלמין 
ממלמין וזה מעולה וכו'. בשלב זה עדיין לא חתמתי לו על אישור הזמנה בפועל ועדיין 
לא יוצר כלום, האם אני רשאי לבטל את העסקה לגמרי בגלל הונאה ולקבל את כל כספי 

בחזרה ?
יצוין שבהסכם מופיע שבמקרה שלאחר אישור הזמנת העבודה ולאחר מדידות בשטח 
שהיא,  סיבה  מכל  ההזמנה  את  לבטל  ירצה  הלקוח  לייצור,  ושרטוטים  תכניות  והכנת 
כבר  הנ"ל  )וכל  +מע"מ.  הכולל  ההזמנה  מערך   25% של  בתשלום  כרוך  יהיה  הביטול 

התבצע(. אשמח מאוד לקבל חוו"ד בנידון.
שנתת  כאישור  ההזמנה  מסך  חלק  של  בתשלום  לראות  ניתן  בהחלט  תשובה: 
מקרים  קיימים   - אחרות  במילים  בהתנהגותך.  מהספק  ההצעה  וקיבול  להזמנה 
שתשלום על חשבון יכול לבוא במקום החתימה על ההסכם. יצוין, שבמידה והספק 
יכולה  בהחלט  זו  אז  מלא  מעץ  יהיה  שהריהוט  בפניך  וטען  כטענתך  אותך  רימה 
להיות סיבה לביטול ההזמנה ללא עלות. השאלה כאן היא עובדתית. האם באמת 
הספק רימה אותך? האם רק לא דיברתם על פרט מהותי זה ולאור שבאמת 95% 

מהאנשים רוכשים סיבית היה עליך לציין מראש שברצונך ריהוט מעץ מלא?



גלגלים(.  ומוגבל בהליכה )משתמש בכיסא  נפצע בתאונה לפני 5 שנים  שאלה: בעלי 
אנחנו רוצים לרכוש פוליסת ביטוח חיים ולא בטוחים אם המגבלה שלו אמורה להפריע. 
האם יש מצב שכל החברות יסרבו? האם ידרשו פרמיות גבוהות מדיי? איך מתמודדים עם 

הביטוח עוד לפני רכישת הפוליסה?
תשובה: לצערי אכן חברות ביטוח עשויות לדחות ולא לקבל לביטוח או לדרוש 
יותר. התשובה משתנה בהתאם לאופי הפגיעה. בכל מקרה, ניתן  פרמיות גבוהות 
להתייעץ עם יועץ ביטוח או איש מקצוע רלבנטי אחר שכן משפטית נראה שלא ניתן 

לחייב את חברות הביטוח. 



זכאי  להיות  כדי  האם  מהעבודה  הביתה  בדרך  דרכים  בתאונת  מעורב  הייתי  שאלה: 
תאונת  לאשר  יכול  משפחה  רופא  שגם  או  במיון  לעבור  חובה  לאומי  מביטוח  לתשלום 

עבודה? יש לציין גם שמדובר ברכב הסעה של העבודה והתאונה מצוינת.
ולכן תציין בפני  יהיו כתובים על גבי הטופס הרפואי  תשובה: צריך שהדברים 
מהמעביד,   250 ב.ל  טופס  לקבל  תדאג  וגם  עבודה  בתאונת  שמדובר  הרופאים 
בהמשך עם קבלת הטופס ותעודות רפואיות של נפגע בעבודה תגיש תביעה לדמי 
אישור  לקבל  למשטרה  תפנה  מכן  לאחר  עבודה,  כנפגע  ההכרה  לעצם  פגיעה 
משטרה ובהמשך גם תגיש תביעה אזרחית כנגד הביטוח חובה ולאחר התייצבות 

המצב הרפואי, שכן יש להניח שתהיה זכאי גם לתשלומים מביטוח החובה. 

ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס 0777060059 ובמייל
kurislaw@gmail.com 
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כסף קטן

קיצוץ בקרנות הפנסיה

המנהלת  "עמיתים",  הנהלת 
הוותיקות,  הפנסיה  קרנות  את 
הודיעה בדו"ח לעמיתי הקרנות לשנת 
2018 ששוגר בימים אלה, על קיצוץ 
שלהם.  הפנסיה  בזכויות   1.26% של 
"הפעלת  שמכונה  מה  בגלל  זאת, 
אוטומטי".  אקטוארי  איזון  מנגנון 
הזכויות שנצברו בדו"ח נערכו כאילו 
החלטת  בפועל.  בוצע  כבר  הקיצוץ 
הוותיקות,  הפנסיה  קרנות  הנהלת 
החל  לקצץ,  אור,  בן  יואב  בראשות 
מיוני 2019, 720 שקל לשנה בממוצע 
מכניסת  נובעת  לגמלאים,  מהפנסיה 
עקב  זאת,  לגירעונות.  הקרנות 
החלטת שר האוצר משה כחלון שלא 
ליישם את ההחלטה להעלות את גיל 
הפרישה לפנסיה לנשים מ-62 ל-64. 

ההודעה  אחרי  יממה  קורה  זה  כל 
המצביע  בדו"ח  ישראל  בנק  שפרסם 
הפרישה  גיל  העלאת  חשיבות  על 
האוצר  הוראות  כי  נציין  לנשים. 
לגרעון  לכניסה  אפשרות  מונעות 
כיסוי  את  ומחייבות  אקטוארי 
ההוצאה - בין אם דרך קיצוץ בזכויות 
העמיתים, או דרך הזרמה כספית של 
התחייב  לא  שהאוצר  מכיוון  האוצר. 
להזרים את הכסף, על הפרק כאמור, 
 1.256% של  קיצוץ  כעת  עומד 

מזכויות העמיתים. 

אחרי 29 שנים – הפולש פונה  

בני- עיריית  תבעה  ב-1983 
ברק אדם שהפעיל קיוסק שלא 
ברחוב  שבעלותה  קרקע  על  כדין 
ניתן   1984 בשנת   .11 ז'בוטינסקי 
במשך  אך  הפולש,  לפינוי  דין  פסק 
בני-ברק  עיריית  פעלה  לא  שנה   29
לאכיפת פסק הדין. את ההליך החדש 
בשנת  רק  העיריה  הפולש החלה  נגד 
השלום,  משפט  בית  שופט   .2013
עמית יריב, מתח ביקורת על התנהלות 
עיריית בני-ברק, שלא אכפה את פסק 
למרות  כי  וקבע  שנים  במשך  הדין 
שהתרשלה  העירייה,  של  התנהלותה 
מניח  הסבר  ללא  הדין  פסק  בביצוע 
מהתקופה  שבחלק  ואף  הדעת,  את 
לנתבע  שניתנה  ברשות  להכיר  ניתן 
התביעה  את  קיבל  בקרקע,  להחזיק 
המקום  את  לפנות  הפולש  על  והורה 
עד 30 באפריל השנה. בשל התנהלות 
פסק  במימוש  שהתעכבה  העירייה 
לניהול  שהוביל  דבר  מ-1983,  הדין 
כל  כי  יריב  החליט  פעמיים,  ההליך 
השית  ולא  בהוצאותיו,  יישא  צד 
של  המשפט  הוצאות  את  חכימי  על 

העירייה. 

נדחתה עתירת בנק לאומי

בעבר  שכשל  לאומי  בנק  על 
מול  ציות  בכללי  בעמידה 
של  קנס  הוטל  האמריקאי,  הממשל 
סייע  כי  חשד  בגין  דולר  מיליון   400
להעלים  האמריקאיים  ללקוחותיו 
ישראל  בבנק  שנים  מספר  לפני  מס. 
מצאו כי בנק לאומי לא עמד כנדרש 
בכללים המחמירים והטילו עליו קנס 
בנק  שקל.  מיליון  כ-4  של  בגובה 
לאומי ערער לבית המשפט על הקנס 
קרוב  לפני  ישראל  בנק  עליו  שהטיל 
הודיע  השבוע  בתחילת  שנים.  ל-4 
בית משפט השלום בירושלים כי הוא 
הקנס  את  ומותיר  הערעור  את  דוחה 

על כנו.

 2.4  – 2000 פשרת מעיין 
מיליון שקיות בחינם 

איך תעשו מזה כסף?
רשת הסופרים מעיין 2000 מכרה שקיות פלסטיק שלא 
הפשרה   • בהתאמה  שלטים  הציבה  ולא  החוק  במסגרת 
להגנת  המשרד  ללקוחות,  חינם  שקיות   – שהתקבלה 

הסביבה מתנגד

במדד החדשנות של 'בלומברג' שפורסם בינואר, זינקה ישראל למקום 
'אינטל'  הטכנולוגיה  ענקית   • מזה?  לנו  יוצא  מה  אז  בעולם.  החמישי 
תשקיע בישראל קרוב לארבעים מיליארד שקל ותגייס למעלה מאלף 
עובדים. למה היא עושה זאת, כמה פטנטים נרשמים בישראל מידי שנה 

ואיך עושים כסף מהתואר "אומת ההייטק"?

איציק מצרפי 

בחודש  ב-0.1%  עלה  לצרכן  המחירים  מדד 
ינואר  לחודש  זאת בהשוואה   ,2019 פברואר 
המחירים  מדד  נותר  השנה  מתחילת    .2019
לצרכן ללא שינוי. בשנים עשר החודשים האחרונים 
מדד  עלה   ,2018 פברואר  לעומת   2019 פברואר   -
המחירים לצרכן ב-1.2% - כך עולה מנתוני הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה.
 מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה אף הוא ב-0.1%. 
ופירות  ירקות  ללא  לצרכן  המחירים  מדד  עומתם,  ל
ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה נותרו ללא שינוי.
 7.4%  - הטריים  הפירות  סעיפי  בעליות  לטו  ב
מחיר ירידת   .0.6%  - לבית  והציוד  ריהוט   ה

נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה 4.3%.
מדד  הלמ"ס:  מדו"ח  בולטים  סעיפים  וד  ע
מחירי  מדד  ב-0.2%.  ירד  הבריאות  חירי  מ
ומדד  ב-0.2%  עלה  והבידור  התרבות  חינוך,  ה
עלה  ב-0.1%.  והתקשורת  התחבורה  חירי  מ
ב-0.1%. עלה  הדירה  תחזוקת  מחירי  דד   מ

מנתוני מדד מחירי הדירות עולה כי מהשוואת מחירי 
2018 – ינואר  העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 
בחודשים  שבוצעו  העסקאות  מחירי  לעומת   ,2 019
מחירי  כי  נמצא   ,2018 דצמבר   –  2018 ובמבר  נ

הדירות נותרו ללא שינוי.
הקלה  הירידה  מגמת  כי  מראה  הדירות  לגבי  נתון  ה
פרסומי  חמשת  בכל  שכן  הופסקה,  בנדל"ן  היתה  ש
הדירות.  במחירי  ירידה  נרשמה  הקודמים  מדדים  ה
כי העלייה של החודש הקודם  עוד עולה מהנתונים 
מהשוואת    .0.1% של  לירידה  תוקנה   0.2%- ב
לעומת  הנוכחית  בתקופה  שבוצעו  עסקאות  ה
ינואר   –  2018 דצמבר  המקבילה אשתקד,  התקופה 
2019, לעומת דצמבר 2017 – ינואר 2018, נמצא כי 

מחירי הדירות ירדו ב-0.7%. 
בחלוקה גיאוגרפית, במחוז ירושלים ירדו המחירים 
במרכז  ב-0.3%.  ובדרום  ב-0.9%,  בצפון   ,0.3%- ב
נותרו המחירים ללא שינוי. מאידך, בתל אביב ובחיפה 

טיפסו המחירים ב-0.5% וב-0.3% בהתאמה.
נמשכת,  בשוק  ההאטה  מגמת  הלמ"ס  דיווח  "פ  ע
אפשרות  נרשמה  האחרון  שבדצמבר  אף  על  זאת  ו

להתעוררות בשוק. בסך הכל נמכרו בשנה האחרונה 
דירות  כ-38,550   2019 לינואר   2018 פברואר  ין  ב
החודשים   12 לעומת   7.4% של  ירידה   - דשות  ח
החדשות  הדירות  מספר  במקביל,  להם.  קדמו  ש
המוצעות למכירה הצטמצם ב-4.7% בשנה האחרונה 
דירות. משך  2019 על כ-25,980  ינואר  ועמד בסוף 
הזמן הממוצע למכירת דירות עומד על 14.1 חודשים.

שנעשו  העסקאות  שיעור  כי  מהנתונים,  עולה  וד  ע
במסגרת התמיכה הממשלתית קרי "מחיר למשתכן" 
 35.6% לעומת   -  41.3% על  עמד  מטרה",  "מחיר  ו
במדד הקודם ולעומת 34% בזה שלפניו. שכר הדירה 

עלה ב-0.1%.
משה  כולנו  ויו"ר  האוצר  שר  הדו"ח  פרסום  ם  ע
כחלון אמר: "המגמה ברורה מעל לכל ספק. מחירי 
הדיור בירידה. המטרה שהצבנו לעצמנו לפני ארבע 
מזה  לראשונה  הדיור  מחירי  את  להוריד  נים  ש
נמשיך את המגמה  עשור  הושגה. בשנים הקרובות 
הזו ונחזק את תוכנית מחיר למשתכן ושכירות ארוכת 
טווח עד שכל זוג צעיר יוכל לרכוש או לשכור דירה 

במחיר הוגן".

איציק מצרפי 

הסופר-מרקטים  שת  ר
 2000 מעיין  ירושלמית  ה
לקוחותיה  מרבית  ש
המיקומים  בשל  חרדים  חשבים  נ
להציב  בחרה  בה  אסטרטגים  ה
חלק ניכר מסניפיה, מכרה שקיות 
בשלט  מחירן  את  שהציגה  לי  ב
הכספים  את  שהעבירה  בלי  ו
ונתבעה  הניקיון  לשמירת  קרן  ל
ייצוגית. במסגרת הפשרה הוחלט 
חלוקת  יהיה  לצרכנים  הפיצוי  ש
 - פלסטיק  שקיות  מיליון   2 .4

חינם. 
גדולה  ברשת  מדובר  לא  מנם  א
גדול"  ל"קמעונאי  נחשבת  ה
פי  על  מחויבת  לא  היא  כן  על  ו
חוק לגבות תשלום מצרכנים על 
ההחלטות  מקבלי  אך  קיות,  ש
היו  כאילו  להתנהג  חליטו  ה
מחויבים לחוק ובשל כך נתבעו. 
פשרה  של  בהליך  הפיצוי  סדר  ה
הוצע על ידי בית המשפט המחוזי 
אישר  לא  שעדיין  ירושלים,  ב
הסביבה  להגנת  המשרד  ותו.  א
שחושב  מי  עוד  "יש  תנגד:  מ

ששקיות ב'חינם' זה פיצוי".
מדובר בפשרה שהגיעה בעקבות 
בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשת 
שצרכן  אחרי  אלפיים,  עיין  מ
הגיש תביעה, בטענה שהיא גבתה 
שלושה  על  כסף  לקוחותיה  מ
שחוק  למרות  שקיות,  יליון  מ
לטענת  עליה.  חל  לא  שקיות  ה
הצרכן, הרשת לא העבירה היטל 
השקיות  על  שגבתה  הגבייה  מ
לא  וכן  הניקיון  לשמירת  קרן  ל
בהם  בסניפיה  שלטים  ציבה  ה
לצרכן,  השקיות  מחיר  וצג  מ
על  עבר  העסק  בית  משכך  ו

הוראות חוק הגנת הצרכן.
שמדובר  טענה   2000 עיין  מ
בטעות ובתום לב. לטענת הרשת, 
בעניין  תלונות  הגעת  עם  יד  מ
בו  בסניפיה  שילוט  הציבה  יא  ה
בגין  התשלום  גביית  כי  יינה  צ
חוק  מכוח  אינה  נשיאה  קיות  ש
צריכה  מוצר  ככל  אלא  השקיות, 
הלקוחות.  ידי  על  הנרכש  חר  א
בהטעיה  מדובר  לא  טענתה  ל
נמוך  ההטעיה  והיקף  כוונת  מ

לעומת הנטען בתובענה.
להגנת  המשרד  מנכ"ל  טענת  ל
"חלוקה  סמט,  גיא  סביבה  ה
בחינם של שקיות כפיצוי לציבור 
לצמצום  החוק  מהות  את  וגדת  נ
חד- נשיאה  בשקיות  שימוש  ה

פעמיות. כמו-כן, ההסדר נוגד את 
הטיפול  להסדרת  החוק  טרות  מ

באריזות".
להגנת  המשרד  עמדת  של  ב
לבית  היועמ"ש  פנה  סביבה  ה
"הגורמים  בדברים:  משפט  ה
את  להפנות  יבקשו  מקצועיים  ה
הנכבד  המשפט  בית  לב  שומת  ת
הצפויה  הסביבתית  השפעה  ל
הפשרה,  הסדר  של  אישורו  מ
משני  למעלה  לחלוקת  נוגע  ב
עם  יחד  בחינם".  שקיות  יליון  מ
זאת המדינה לא הביעה התנגדות 
של  כוחו  את  נציין  אך  הסדר  ל
זה  מסוג  פשרה  בהסדרי  צרכן  ה
 50 ו-  במידה  להתבטל  - העשוי 
להיכלל  יתנגדו  יותר  או  לקוחות 

בהסדר.
הצעת  ובמסגרת  הדיון  מהלך  ב
כי  נקבע  לפשרה  המשפט  ית  ב
שקיות  תחלק  שהרשת  חרי  א
מעוניינת  תהיה  היא  אם  ינם,  ח
בכסף,  שקיות  למכור  המשיך  ל
עליה ליידע לקוחותיה באמצעות 

שילוט מתאים.

הילה פלח

לנו.  קוראים  הם  ההייטק  ומת  א
בישראל, המדורגת חמישית במדד 
לפני  הרבה  'בלומברג',  של  חדשנות  ה
בהרבה,  גדולות  וכלכלות  הברית  רצות  א
ובמקום הראשון בעולם במדד החדשנות 
העולמי של האו"ם בתחומי ההון, המחקר 
המון  ישנן  סיכון,  בהון  ...ההשקעה  ו

הזדמנויות השקעה בהישג יד.
ומנוסים  מומחים  סיכון  הון  שקיעי  מ
הללו  ההזדמנויות  את  למצוא  ודעים  י
מרבית  אך  אליהם.  באות  הן  קלות.  ב
ובסיכויי  באתגר  המעוניינים  משקיעים  ה
התעשייה  ענף  שמאחורי  הגדול  כסף  ה
הייצוא  ענף  שנחשבת  )ההייטק(  עילית  ה
וקטר  היהלומים  אחרי  בישראל,  גדול  ה
שמושך את המשק הישראלי כלפי מעלה 
שנה אחרי שנה, מסתמכים לרוב על קרנות 
"פטנטים"  באיתור  המומחיות  שקעה  ה
בעלי  ומקוריים  חדשניים  פיתוחים  ו

פוטנציאל כלכלי גדול.
בסדנו'  'קבוצת  של  ההייטק  ומחי  מ
וקידום  יזמות  בהשקעות,  מתמחה  ה
סיכון,  ההון  "בתחום  מסבירים:  סקים,  ע
סיכויי  לפי  ההשקעות  את  לדרג  והגים  נ
ככל  גדול.  וברווח  קצר  בזמן  יציאה  ה
והרווח  יותר  קצר  ההשקעה  זמן  פרק  ש
יותר, גדל דירוג ההשקעה". ככלל,  גדול 
אפשר לחלק את עולם ההשקעות בהייטק 
לשלושה חלקים: סטארטאפים, ובעברית 
היתכנות  בעלי  פטנטים  הזנק;  ברות  ח
הנדרשות  בצמיחה  וחברות  לכלית  כ
את  לעצור  לא  כדי  במהירות  מזומנים  ל

מומנטום הגידול.
בכל  הזדמנויות  מאתרים  אנחנו  "
התחומים הקיימים. ברור שחברה בוגרת 
ביד  שירות  או  מוצר  לה  שיש  בשלה  ו
ושוק קיים, יכולה להניב תשואה בטוחה 
גדול  ההשקעה  היקף  מאידך,  אך  ותר,  י
נמוך  להיות  עשוי  התשואה  ואחוז  ותר  י

יותר מאשר השקעה בחברת הזנק שעדיין 
או בפטנט שזה  הפיתוח,  נמצאת בשלבי 
רבים",  מבחנים  לפני  ועומד  נרשם  תה  ע

אומרים מומחי ההשקעות של 'בסדנו'. 
נתון  הנה  האוזן,  את  לסבר  על־מנת  ק  ר
בתעשייה  להשקיע  כדאי  מדוע  יסביר  ש
שנתיים,  לפני  הישראלית.  עילית  ה
האו"ם  על־ידי  ישראל  דורגה  ־2016,  ב
במקום הרביעי בהשקעה של זרים במחקר 
ופיתוח מקומיים, מה שמצביע על האמון 
העילית  התעשייה  נהנית  ממנו  רב  ה
המקומית. "לא לחינם מכנים את ישראל 
פה  נולדים  שנה  בכל  ההייטק.  ומת  א
אלפי פטנטים. ישראל נמצאת בעשירייה 
נרשמים  בהן  המדינות  בדירוג  ראשונה  ה
המוח  פטנטים.  הרבה  הכי  שנה  די  מ

היהודי מביא הרבה תועלת לעולם.
בעולם  הראשון  במקום  נמצאת  ישראל  "
טכנולוגיית  בתחום  שירותים  ייצוא  ב
בזמן  ובכלל,  סייבר,  ואבטחת  מידע  ה
שעושה  מי  יש  עכשיו,  מדברים  אנחנו  ש
בבסדנו,  אצלנו,  הזו.  מהתעשייה  סף  כ
ייעודיות  בקרנות  השקעות  ציעים  מ
עילית.  ובטכנולוגיה  פראמה,  מידטק,  ל
השקעה  תמהיל  לייצר  היא  שלנו  גישה  ה
את  שיצמצם  פיזור  בעל  וברור  קוף  ש
לעשות  הסיכוי  את  ויגדיל  סיכונים  ה

'אקזיט' איכותי".
החדשניים  והפיתוחים  המוצרים  ורת  ש
בתעשייה  ההשקעה  קרנות  מאחורי  ש
העילית, ארוכה ומרתקת, כך למשל, אחד 
'בסדנו'  קבוצת  משקיעה  בו  פיתוחים  ה
הוא פילטרלקס מדיקל. זהו התקן שאמור 
פרוצדורות  במהלך  שבץ  במניעת  סייע  ל
וניתוחי  צינתורים  כמו  רדיולוגיות  ק
עלולים  כאלה  אירועים  "במהלך  ב.  ל
מהאזור  תסחיפים  הדם  לזרם  השתחרר  ל
ואף  אחרים  לאזורים  ולנדוד  מטופל  ה
לחסום אותם, מה שעלול להביא לשבץ. 
ההתקן הזה אמור לצמצם את הסיכון ואף 
מומחי  אומרים  לחלוטין",  אותו  מנוע  ל

ההשקעה של 'בסדנו'.

0.1% מדד המחירים לצרכן רשם עליה של 
בשנים עשר החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2% • מחירי הפירות והירקות בעליה • בשיעור שנתי 
התמתנה הירידה במחירי הדיור לרמה של 0.7% • כ-41% מהדירות החדשות שנרכשו בדצמבר-ינואר האחרונים הם 

בתמיכה ממשלתית



6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018



חדש על 
המדף

אינפורמטיבי
 hila@kav-itonut.co.il הילה פלאח





סופר מבריקמתנה בשקל
בנתיב החסד ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' מציינים בסיפוק שבוע שלישי למבצע ה-ענק. מאות 

משפחות מאושרות כבר קנו מוצר חשמלי ובחרו מתנה יוקרתית מתוך מבחר מתנות 
שוות - בתוספת שקל אחד בלבד! אם שאלתם את עצמכם איך תוכלו למקסם 

את הרווח וליהנות מ-2 מתנות בקניה אחת, הרי לכם התשובה: בקניית מוצר 
חשמל מעל 5,900 ₪ )כגון מקרר דגם גדול במיוחד...( תוכלו לבחור 2 מתנות!!! 
בחשבון פשוט: קניתם מוצר אחד, קיבלתם 3!!! הצלחת המבצע מעל למצופה 

מעמידה שוב את רשת שיא החשמל, כחנות המובילה ביותר בענף מוצרי החשמל, 
כשהלקוחות מצביעים ברגליים ובוחרים להגיע לאיפה שבאמת משתלם להם. 

המבצע הענק הינו השיא החמישי שמצטרף לארבעת השיאים של 'שיא החשמל 
והמיזוג': מחיר מעולה, שירות ואמינות, אחריות כפולה והתאמה אישית. אגב, סתם 

שתדעו... ברשימת המתנות הכי מועדפות הוצב 
לראשונה הטוסטר אובן. אחריו במקום שני 

– תווי קניה בשווי 700 ש"ח, ובמקום השלישי – 
מגהץ קיטור של טפאל... רוצים גם אתם ליהנות 

ממתנה יוקרתית בתוספת שקל אחד בלבד? 
היכנסו לאחד מסניפי הרשת הפרוסים ברחבי 
הארץ ורכשו מוצר חשמל המשתתף במבצע 

השני בשקל. לפרטים: 03-5045000

סיום חג הפורים הוא אות התחלת 
ההכנות לחג הפסח, אין בית יהודי 

שלא נערכת במלא העוצמה לקראת 
החג הזה הן בניקיונות הבית והן 

בקניות לחג. רשת נתיב החסד 
המובילה בציבור החרדי נערכת 

לקראת חג הפסח עם מגוון מבצעים 
שווים על מוצרי ניקיון. בהנהלת 

הרשת מבינים כי ההכנות לחג הפסח 
כרוכות בהוצאות מרובות ולכן היא 

מתאימה סל משתלם למשפחה, 
מעבר לכך שהסניפים נמצאים בתוך 
השכונות, כך שלא צריך להשתרך אל 

קצה העיר 
לבצע את 

הקניות.

מבצעים מיוחדים לפורים

משלוח מנות מכובד  מהדורה חגיגית
ומיוחדת

ליהנות מהטבע גם בפורים

מוצרים כשרים לפסח 

חדש: קליק פרווהטעם של בית

משלוח מנות שמכניס טוב הביתה

אופים לפורים?

רשת 'פוד אפיל' הכריזה על מבצעים מיוחדים לקראת חג פורים והלקוחות מביעים התעניינות רבה. אלפים פוקדים את החנויות 
בבני ברק ומבקשים לנצל את המבצעים האטרקטיביים הרבים המוצעים ולהתחדש במגוון כלי המטבח האיכותיים של המותג 

הידוע. 'פוד אפיל' נחשב למותג האיכות בכלי המטבח ומוביל בישראל. החברה מציגה 
סל מגוון של כלי מטבח באיכות בלתי מתפשרת. לקראת החג מוצעים מבצעים מיוחדים 

ובהם:  זוג מחבתות 20+28 ס"מ במארז מהודר ב-99 ₪ בלבד. קוצץ עשבי תיבול ב-39 
₪ בלבד, מגוון סטים של כלי אפייה ב-79 ₪ בלבד, סט סכו"ם 24 חלקים, דגם עדי, 

ב-149 ₪ בלבד, סט רוסטר עם פותחן יין ב-179 ₪ בלבד, סט 6 סכינים + סטנד משחיז 
ב-179 ₪ בלבד, מחבת כפולה 32 ס"מ עגולה ומתפרקת עם מכסה זכוכית ב-179 ₪ 

בלבד. בנוסף מגוון מארזי מתנה החל מ-39 ₪. ל'פוד אפיל' סניפים במתחם דובק 
ברחוב רבי עקיבא 49 בבני ברק וברחוב אהרונוביץ 12 בעיר, כולל חניה חינם ללקוחות.

כולנו מחפשים רעיון למשלוח המנות מושלם 
– בעל מראה מכובד ומהודר, המכיל מוצרים 

שכל אחד ירצה להשאיר לעצמו בבית, ובמחיר 
שפוי. או בקצרה – משלוח מנות המכיל קפה 

פלטינום. ברזילאי של קפה עלית יוסיף הידור, 
איכות, חמימות, טעם עשיר וארומתי לכל 

משלוח! כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

לקראת תקופת החגים בכלל 
ופורים בפרט, השיקו 'יקבי כרמל' 

את 'תירוש 
כרמל' 

הפופולרי 
במהדורה 
מיוחדת. 

כעת, תוכלו 
לרכוש את 

מיץ הענבים 
'תירוש 
כרמל' 

בבקבוק נוח 
במיוחד של 

187 מ"ל, 
אידיאלי 

למשלוחי 
מנות 

משמחים 
ומתוקים.

מולר )Müller(, מותג היוגורט הבינלאומי, מזמין את הצרכנים לפתוח את 
היום בכמה דקות של פינוק וליהנות מהטבע עם מגוון מוצרי יוגורט איכותיים, 

טעימים ומפנקים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. בבוקר יום 
הפורים, לפני חגיגת הממתקים ומשלוחי המנות, קחו לכם הפסקה קטנה 

מהמרוץ עם יוגורט מולר איכותי ומשובח, 
ואם כבר – למה לא להנות גם אחרים? 
רוצים לפנק? שלחו משלוח מנות עם 

מגוון פירות חתוכים, ואל תשכחו להוסיף 
גביעי מולר simply fruit עם חתיכות 

פרי מפנקות מהטבע. אם אתם רוצים 
לשמח מישהו ששומר על המשקל, בחרו 
בסדרת Simply fruit 0% שומן – רק 

59 קלוריות לגביע במגוון טעמים מעולים 
והיחיד ללא ממתיקים מלאכותיים.

כולם כבר יודעים שלסלטי 'אחלה' 
של שטראוס יש טעם של בית, 

בפורים תשמחו לגלות כי הטעם 
הביתי יחד עם הצבעוניות של 

הירקות הטריים, הופכים כל שולחן 
חג לחגיגה לעיניים שמוסיפה 
לשמחה הפורימית! לאחרונה 

הרחיבה אחלה את סדרת "טעמי 
השוק" בעוד שלושה טעמים חדשים 

ומפתיעים: סלט קישואים עם בצל, 
סלט מטבוחציל חריף המורכב 

מחצילים עם עגבניות ופלפלים, 
וסלט כרובית בטחינה המכיל טחינת 

אל ארז.

קליק אחרי בשר? עכשיו אפשר! המותג 
המוביל קליק שמח להשיק מוצר חדש 

ומיוחד: קליק פרווה, בכשרות המהודרת 
של בד"צ העדה החרדית. קליק מזמין 

את כל הצרכנים 
ליהנות כבר מחג 

החג הפורים 
הקרוב מקליק 

טעים ופרווה 
בכשרות מהודרת 
במשלוחי המנות, 
לפני הסעודה וגם 

אחריה.

מה דעתכם על משלוח מנות טעים שכולל ארוחת בוקר משביעה וטובה? 
לכבוד פורים מחלבת טרה שמחה להגיש לכם הצעות למשלוח מנות טעים 

שכל אחד ישמח להכניס הביתה ולהתחיל בו את היום: *המפנק – ארזו בצורה 
נאה מקלות מלוחים ביתיים, צרפו קרם גבינת שמנת טרה 5% שומן בטעמים 

שונים וירקות חתוכים לפרוסות דקות ואסתטיות. *המשפחתי – מכינים משלוח 
מנות לכך בני המשפחה ? הכינו כריכונים משולשים קטנים עם גבינה צהובה 

נעם  מ100% רכיבים טבעיים, הוסיפו מאגדת מיני מו טרה  וכמובן – בקבוק 
שוקו טרה. איך אפשר בלי?... *המקורי – משלוח מנות לשכנים קרובים? מה 

דעתכם על שקשוקה ישר מהמחבת? הכינו אותה, הוסיפו עלי תרד חתוכים 
גס, מעט גבינה צהובה וחבילת גבינת 'טוב טעם', שלחו בכלי נאה לצד גביעי 

לבן או שמנת חמוצה. *המושקע – הכינו מראש לחמניות ביתיות עם הפתעה 
בפנים: הכניסו לכל כדור בצק כפית גבינה צהובה נעם מגורדת, עטפו בבצק 

מכל הכיוונים ואפו. שלחו אותן 
בתוספת מטבלי גבינה טרה וסלט חסה 
עשיר. *הקליל – אין לכם זמן להשקיע 

ובכל זאת אתם רוצים לתת משלוח 
מנות שכיף לקבל? סדרו לחמניות 
ובגטים, לצד פרוסות אמנטל נעם, 

הוסיפו אריזה של קרם גבינת שמנת 
שום-שמיר ובקבוק משקה חלב בטעם 

מוקה – ואתם מסודרים.

מכירים את תבניות האלומיניום 
שמתעקמות עם כל תזוזה? לסנו 

סושי יש פיתרון! 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, 

והתבניות הן בעלות כשרות מהודרת 
לפסח של בד"ץ העדה החרדית 

ירושלים. את סנו סושי תבניות 
אלומיניום ניתן להשיג במגוון מארזים 

גדולים: 7 תבניות מוארכות 10.5*31 
ס"מ, 4 תבניות L 23*33 ס"מ, או 2 

תבניות XL 33*39.5 ס"מ.

אחת המשימות הגדולות של כל משפחה לקראת חג הפסח היא קניית מוצרים כשרים 
לפסח, בכשרות המהודרת ביותר. לקראת חג הפסח המתקרב, חברת 'מעולה' יצרנית 

מוצרי המזון האיכותיים המובילה בישראל, מציעה מגוון מוצרים כשרים לפסח בכשרות 
בד"צ העדה החרדית. המוצרים הכשרים לפסח הם מכל מחלקות הרשת, הן במוצרי מזון, 

תבלינים, מוצרי חד פעמי, ועוד.
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ELVIVE מבית 
 L’OREAL

PARIS מחדש 
את פורמולת 

 TOTAL הסדרה
REPAIR ומשיק 

מוצר חדש בסדרה: 
 CICA REPAIR
קרם לחות טיפולי 
לשיקום השיער - 

ללא שטיפה

מותג הקוסמטיקה 
GA-DE משיק 

בושם חדש ויוקרתי 
תחת קולקציית 

 ICON בשמי
 :ICON FRENCH

LACE. מחיר: 
₪ 149.90

IL MAKIAGE משיקה מהדורה מיוחדת 
 INFINITY: לשפתונים עמידים מסדרת
8 גוונים מובילים באריזת זכוכית יוקרתית. 

מחיר: 129 ₪ מחיר מבצע: 79 ₪ )תקף רק 
בחודש מרץ(

מותג הדרמו-
 LA - קוסמטיקה

 ROCHE–POSAY
מציג סדרת ליפיקאר 

AP+ המעניקה 
לחות והזנה לעור 

יבש ומגורה במיוחד 
ומציעה פתרון יעיל 
ומשפר איכות חיים

מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי 
VICHY מרחיב את סדרת הטיפוח 

SLOW ÂGE ומשיק: קרם לילה/מסכה 
המתאים לכל סוגי העור, משיב את החמצן 

לעור ומחדש את מראה העור

קולקציית אביב-
קיץ 2019 של 

 GOLBARY
עשירה, מגוונת 
ומציעה לאישה 
מלתחה שלמה, 
במבחר טרנדים, 

גזרות ומגמות 
שתלווה אותנו 

העונה

Bananas – הזוכה בתחרות הצעצועים 
באנגליה לשנת 2019 מגיע לישראל! מקלפים 

את הבננות ומגלים דמויות מתוקות ועוד המון 
הפתעות. את מוצרי "פלפוט" ניתן להשיג 
ברשתות הצעצועים והספרים, חנויות כלי 

כתיבה ומתנות

רשת הלואו קוסט 
"ביוטיקייר" משיקה לפורים 

מחלקה חדשה למוצרי 
אפקטים אומנותיים – ליין 

מוצרים לקישוט ואיפור 
מקצועי לשיער, לפנים ולגוף 

– במחירים הזולים בישראל

 Zara Home ברשת
תוכלו עכשיו ליהנות, מהיצע 

איכותי ויוקרתי של פריטי 
אירוח והלבשה לבית וממגוון 
עשיר של מוצרים, בעולמות 

עיצוב הבית השונים

חברת אס.סי ג'ונסון 
ישראל מרחיבה את סדרת 

מוצרי הניקוי והטיפוח 
לשירותים ומשיקה: מוצר 
חדש מדאק -דאק אקווה 

בלו . סבון אסלה הצובע 
את המים בצבע כחול 

באריזה זוגית

קרליין גאה להשיק: 
 Oil 360º  שמן גוף
 - Face & Body

המכיל שמנים לטיפול 
ביובש, קמטים וסימני 

מתיחה, מזין ומסייע 
בשיקום נזקים, 

מתאים לכל סוגי העור

לקראת פסח משיקה טאצ' 
סדרת מטליות לחות לניקוי 
באריזת ענק בדלי. הסדרה 

כוללת מטליות לחות לניקוי 
כללי בניחוח לימון, בניחוח 

תפוח ומטליות לחות לניקוי 
ולהברקת רצפות בניחוח 

מרענן

















 



יין ישמח 
לבב אנוש עדלאידע: אילו יינות מומלצים לסעודת פורים, 

למשלוחי מנות ולקראת חג הפסח?

 גמלא

פרי  ניחוחות  מציג   2016 סוביניון  קברנה  גמלא 
של  קלים  מאפיינים  אדום,  ושזיף  דובדבן  של 
זהו  טריים.  תבלין  ועשבי  לקקאו  ורמזים  אדמה 
קברנה קלאסי מלא גוף וטעם. בעוד שהיין מהנה 
ימשיך  סוביניון  קברנה  גמלא  כעת,  לשתייה 
ויישמר במיטבו 6 עד 8 שנים  להשתפר בבקבוק 
מהבציר. היין המומלץ לחג: גמלא קברנה סובניון 
ניתן להשיגו  מגנום 2015 מתאים לסעודת החג, 
בשלושה גדלים: )750 מ"ל( 2016  65 ₪, גמלא 

קברנה 375 מ"ל 2014  43 ₪

 הר חרמון

במרלו של שנת 2016 של יקבי רמת הגולן 
פירות  של  וטעמים  ניחוחות  מוצגים 
אדומים ושחורים, יחד עם ניואנסים של 
תבלינים  הדר,  קליפות  טרייה,  מרווה 
ופרחים. מרלו אלגנטי זה מציג גוף מלא 
 -2016 מ  ירדן  מרלו  מתמשך.  וגימור 
במרכז  בכרמים  הגדלים  מענבים  מיוצר 
ובצפון רמת הגולן, אזורים שהניבו מרלו 
איכותיים בשלושת העשורים האחרונים. 
צרפתי  אלון  בחביות  חודשים   18 בן  היין 

קטן, כ 40%- מהם היו חדשים.

 מארזים מהודרים

'יקב סגל' משיק מארזי יינות חדשים. מארז 
מסדרת  יינות  שני  המכיל  וחגיגי  מהודר 
סוביניון  קברנה    :Free Run האיכות 
ויוקרתיות  איכותיות  יין  כוסות  ו-2  ומרלו 
סגל  של  הדגל  יין   .2  ₪  135 במתנה– 
 Unfiltered סינון  ללא  סוביניון  קברנה 
במארז עץ מרהיב וחגיגי – 220 ₪ 3. מארז 
מסדרת  יינות  שלושה  המכיל  אלגנטי  עץ 
דישון  ורוזה  מרלו  דישון,  קברנה  רכסים: 

ופותחן יין יוקרתי במתנה– 240 ₪.

ההיתרים   ⋅ פסח  לקראת  מזון  במוצרי  למחסור  נערך  החקלאות  משרד 
מהאוצר לפתיחת היבוא הגיעו באיחור ⋅ מחירי הביצים והחמאה המקומית 

צפויים לעלות לקראת החג

איציק מצרפי 

המחסור בחמאה ברשתות המזון עומד 
והצרכנים  הפסח  חג  לקראת  להעמיק 
חמאה.  לקנות  כדי  יותר  לשלם  יאלצו 
מדיון פנימי שנערך השבוע במשרד החקלאות 
צפוי  החג  לקראת  בחמאה  המחסור  כי  עולה 
 7-14 של  גודל  בסדר  חוסרים  עם  להחמיר 
מיליון )!( יחידות חמאה באריזות של 100 גרם. 
היתכנות  על  מדווח  גם  החקלאות  משרד 
למחסור  צפי  “אין  ובצל.  בביצים  למחסור 
בתוצרת טרייה בתקופת חג פסח תשע”ט וחול 
כחלק  לכך  ואי  הגינה’  ל’בצל  פרט  המועד, 
מהיערכות משרד החקלאות לקראת חג הפסח 
התוצרת  נתוני  של  ראשוני  ניתוח  ולאחר 
בתוצרת  למחסור  צפי  אין  כי  נמצא,  הטרייה, 
הטרייה – הכוללת; בשר, ביצים, ירקות ופירות, 
פרט לבצל, בו ייתכן מחסור קל. מכסות יבוא, 
משרד  הודיע  כך  לצורך”,  בהתאם  יפתחו 
החקלאות בראשות השר אורי אריאל בעקבות 
מחסור של מלפפון שמחירו לצרכן עלה בימים 
החקלאות  משרד  פתח  כך  בשל  האחרונים. 
מכסת ייבוא קטנה )180 טון(, בתיאום עם נציגי 
החקלאים. עקב המחסור בבצל בארץ )ובעולם 
יבוא  אישורי  החקלאות  העניק משרד  בכלל( 

לבצל טרם יאמירו המחירים. 
לאחסון  ניתנים  הבצלים  בשונה מהמלפפונים, 
שמגדלים  חשש  יש  ולכן,  זמן  לאורך  בקירור 
יגרמו  גדולים  יבואנים  או  בצל  של  גדולים 
פסח  חג  לקראת  הבצל  של  המחיר  לעליית 
לאור  מהמקררים.  “מבוקר”  משחרור  כתוצאה 
פתח  מבוקר,  לא  לספסור  והחשש  הצפיות 
גם לבצל, כדי  ייבוא  משרד החקלאות מכסות 
בחקלאים  לפגוע  מבלי  סביר  מחיר  לאפשר 
תוצרת  של  הייבוא  כל  סך  ככלל,  הקטנים. 
ומהווה  משמעותי  אינו  לארץ,  מחוץ  צמחית 

כ-3.7% מן הפירות והירקות הנצרכים בארץ.
חלק מאישורי היבוא של תוצרת חקלאית ללא 
מכס, ניתנים רק כאשר יש מחסור בשוק, עקב 
עקב  או  ופסח,  תשרי  בחגי  מוגברת  דרישה 
מחסור נקודתי בפרי או ירק, כתוצאה ממחלה 

לא צפויה. אך בנוסף לחששות המשרד ממחסור 
לציין  חשוב  מחסור  בעונת  בירק  מספסור  או 
למדינות  ישראל  בין  סחר  הסכמי  קיימים  כי 
העולם, מה שמחייב אותה לייבא חלק מהפירות 
יבוא  תתיר  לא  ישראל  אם  לדוגמא:  והירקות. 
מאירופה, על פי יחסי הגומלין המוסכמים, לא 
תוכל ישראל לייצא את תוצרתה לאותה מדינה 
במקרה הטוב, או לאיחוד האירופי כולו. מה גם 
שבחלק מהגידולים הצמחיים, קיימים הסכמים 
עם נציגי החקלאים לפיהם אם מחיר המלפפון 
או מחיר עגבנייה עולה מעבר למחיר המוסכם, 

יכול המשרד לפתוח יבוא ללא מכס.
בשל הודעת משרד החקלאות על צפי במחסור 
החקלאות  משרד  פתח  הקרוב,  בפסח  בביצים 

מכסות יבוא בהיקף של 75 מיליון ביצים. 
ההחלטה על אישור יבוא נוסף של חמאה הייתה 
הממשלה.  משרדי  בין  ארוכה  תקופה  תקועה 
ניתן  מהחנויות,  בחלק  ורק  המדפים,  על  כעת 
למצוא תחליפים מיובאים ויקרים יותר. למרות 
כחודשיים  מזה  המורגש  בחמאה  המחסור 
)א’(  השבוע  בתחילת  רק  הרשתות,  במקררי 
צו להגדלת  שר האוצר משה כחלון, חתם על 
ממכס. על  הפטורות  חמאה  ליבוא  המכסות 
חמאה  של  ממכס  הפטורות  המכסות  הצו,  פי 
יגדלו מ-1,250   - ק”ג(  )מתחת ל-1  שולחנית 
העלאת  אם  ברור  לא  טונה.  ל-2,400  טונה 
המכסות אכן תפתור את המשבר, שכן במשרד 
היבוא  מכסות  כי  הצהירו  והכלכלה  האוצר 
הקיימות אינן מנוצלות במלואן. יחד עם זאת, 
בפברואר השנה מסרו ממשרד האוצר כי “כיום 
מחירי החמאה גבוהים גם בעולם, הפתרון הוא 
את  שתפחית  החלב,  במשק  הרפורמה  קידום 
הסתם  מן  כן  על  מידי”,  באופן  המטרה  מחיר 
לקראת  יעמיק  בחמאה  המחסור  כי  הוא  הצפי 

החג.
על פי הודעת משרד החקלאות אין צפי למחסור 
מחסור  צפוי  לא  וכן  והפירות  הירקות  ביתר 
בבשר בקר או בעוף טרי וקפוא ובמוצרי חלב. 
החקלאות  “משרד  נמסר:  החקלאות  ממשרד 
ממשיך לעקוב אחר השינויים בשוק ויעדכן את 

הציבור בהתא.

חג שמח - 
עם פחות ביצים, חמאה ובצל 

7 7י"ג אדר ב' תשע"ט 20/3/9כ כסלו תשע"ט 28/11/2018

 הר חרמון

הר חרמון רוזה מופק מענבי סירה, טמפרניו 
ברמת  היקב  בכרמי  הגדלים  קאו  וטינטה 
יחד  בקיץ  מהמם  אוויר  מזג  הקרירה.  הגולן 
עם יבולים נמוכים מהרגיל סיפק לאוהבי היין 
עוד בציר מעולה מבית יקב רמת הגולן. הר 
חרמון רוזה 2018 מציג ארומות נעימות של 
תותים ושמנת, לצד ניחוחות של עלי ורדים, 

דובדבן חמוץ ורמזים לעשן.

 ירדן גוורצטרמינר 

מענבי  כולו  עשוי   2018 גוורצטרמינר  ירדן 
גוורצטרמינר הגדלים בצפון הקר של רמת הגולן, 
גוורצטרמינר  לגידול  כאידיאלי  שהוכח  אזור 
ניחוחות  גוורצטרמינר  מציג  ירדן  גבוהה.  באיכות 
תפוח  מנגו,  אפרסק,  משמש,  ליצ'י,  של  פרי 
ותבלינים  פרחים  של  מאפיינים  לצד  ופסיפלורה, 
)ממש בין היבש למתקתק(, זהו יין בעל גוף בינוני 

מלא טעם ומורכב ועם מתיקות מרומזת.

 יין עם תווית ייחודית 

מציע  האלה  עמק  יקב  פורים,  לקראת 
עמותת  למען  ייחודית  תווית  עם  אדום  יין 
 .Make-A-Wish Israel
בקבוק  כל  על  הפעולה,  שיתוף  במסגרת 
שיימכר, היקב יתרום 10 ₪ לטובת פעילות 
העמותה, למען הגשמת משאלות משנות 
חיים לילדים החולים במחלה מסכנת חיים.  
היין עשוי מבלנד של 33% קברנה סוביניון, 
קברנה  ו-17%  ורדו  פטי   22% מרלו,   28%

פרנק. מחיר לצרכן: 89 ₪

 יין עם חריטה אישית

'יקבי כרמל' משדרגים לכם את משלוחי 
אפשרות  לכם  ומעניקים  המנות, 
לרכוש  דופן  ויוצאת  בלעדית  ראשונית, 
מבית  איכותי  יין  בקבוק   PYUP-ב
חריטה  במקום  ולקבל  כרמל',  'יקבי 
ליקירכם. הפעילות  אישית של הקדשה 
 "PYUP" בסניף  תתקיים  הייחודית 
ברמת אשכול. כל רכישה של יינות מבית 
 , ליחידה  יקבי כרמל בסך 50 ₪ ומעלה 
אישית  הקדשה  בחריטת  אתכם  תזכה 

על גבי הבקבוק.

 מהדורה מיוחדת ומוגבלת 

מיוחדת  מהדורה  משיק  ברקן  יקב 
והאהובה,  המוכרת  רזרב  לסדרת  ומוגבלת 
 'Reserve the Gold Edition'
קברנה  מענבי  יין  מושק  זו  מהדורה  תחת 
הנחשב  זמרה  בן  בכרם  גדלו  אשר  סוביניון 
לאחר  בארץ.  הטובים  הגידול  מאזורי  לאחד 
אשר  אלון  עץ  בחביות  היין  התיישן  תסיסה, 
זה.  יין  עבור  במיוחד  הייננים  ידי  על  נבחרו 

מחיר מומלץ לצרכן: 40 ₪

 מארזי חג

מארזים  משיק  בינלאומיות,  יין  בתחרויות  ביותר  המעוטר  הישראלי  היקב  ברקן',  'יקב 
חדשים ואלגנטיים לרגל החג שישמשו כמתנות נהדרות: 1. מארז אלגנטי וחגיגי המכיל 
יין כשרים לפסח מסדרת ספיישל רזרב: קברנה סוביניון ומרלו עם מתנה  שני בקבוקי 
פקק  יין,  מוזגן  מקצועי,  יין  פותחן  הכוללת  מתנה,  יוקרתית  יין  אביזרי  ערכת  ייחודית- 
לפסח  כשר  וחגיגי  מהודר  מארז   .2  ₪  145 מחיר  טפטופים-  למניעת  וטבעת  ואקום 
המכיל שני יינות מסדרת האיכות ספיישל רזרב: קברנה סוביניון ושיראז, המארז מכיל 
קפסולות אספרסו קימבו ו-2 כוסות אספרסו איכותיות – מחיר 150 ₪ 3. יין הדגל של 

יקבי ברקן 'סופרייר' קברנה סוביניון במארז עץ מרהיב וחגיגי – מחיר  225 ₪.

 יינות לשולחן החג 

העולם  ברחבי  ונמכרים  מופצים  היוצר  יינות 
היין  לתעשיית  איכות  וחותם  עדות  ומהווים 
פסח:  לחג  המובחרות  הסדרות  הישראלית. 
על  המבוססת   VIRTUOSO סדרת 
קברנה  מובילים:  אדומים  זנים  שלושה 
וגוורצטרמינר. וסדרת  סוביניון, מרלו, שיראז 
סוביניון,  קברנה   :)Genesis( בראשית 
ורוזה.  בלאן  סוביניון  שרדונה,  שיראז,  מרלו, 
המובחרות  היין  ובחנויות  ברשתות  להשיג 

ברחבי הארץ.
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 2,820,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)22-22(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

באר שבע

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט
20/3-22/3/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 2 יח"ד מרוהטות, 
המושכרות ב-5000 ש"ח. 

פינוי גמיש. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

בית שמש

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל-1,000,000 ש"ח 
להשקעה/מגורים/מחולקות 

_____________________________________________)12-12(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)12-12(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס גן 5 חד' מרפסת 
ענקית ונוף פתוח ליער 3 כ"א 

כ. פרטית, חנייה.
054-8070225)9-12(_____________________________________________

בני ברק
 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 

תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

אדריכלות ועיצוב ובניה.
_____________________________________________)9-12(אסף 052-8559759

 ברח' קוטלר 3 חד' 75 
מ"ר קומה ג ללא מעלית, 
ומעליה 2 יחידות חדשות 

ומושכרות, הדירות 
מאווררות ועם נוף פתוח 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)9-9(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה במחיר 
מציאה 1,870,000 ש"ח 

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)12-13("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742

03-5797756)9-9(_____________________________________________

למכירה
בחיים לנדא 7, בני ברק
נותרו דירות אחרונות

3 חדרים

03-7153035  050-4927000
בשלבי בניה מתקדמים ללא

תיווך
שיווק
בלעדי

למכירה
באברבנאל, בני ברק

בשלבי בניה
3 חדרים + מרפסת

פנטהאוז מפואר

רחוב אברבנאל 37, בני ברק

פנטהאוז תיווך ושיווק האחים סולומון | אברבנאל 78, בני ברק | 03-7153035

03-7153035  050-4927000

ללא
תיווך

שיווק
בלעדי

 מציאה בחברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברחוב האי גאון 
במקום הכי טוב!! 
דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב חברון/מקובר 
5 חד' גדולה ומשופצת 

קומה א' עם כניסה 
פרטית, קומה א' חזית 
2,400,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בחברון ד. מרווחת 
משופצת מהיסוד קרקע 5 

חד' 130 מ"ר ניתנת לחלוקה. 
2,450,000 ש"ח. 

050-8951323)10-12(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ה' חדשה 
מקבלן מפוארת במיוחד + 

חנייה תת קרקעית 2,800,000 
_____________________________________________)10-13(ש"ח. 050-4124665

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

הרחבה ל-6 חד'.
052-6210979)10-13(_____________________________________________

בלנדא 5 חד' גדולה 
ומושקעת + 2 חניות 

בטאבו
ביהודה הנשיא 120 מטר 
+ מרפסת שמש, מהממת, 

מעלית וחניה
במרכז ר' עקיבא דירת 
120 מטר חזית + חניה 

מציאה באהרונסון 4 חד' 
יפה חזית + גג בטון

בהמכבים בבנין בוטיק
4 חד' מושקעת
להיכנס ולגור

בפרל 3 חד' ענקית, נוף 
מדהים + גג בטון

בבעל התניא 5 חד'
מטופחת ויפה קומה 
ראשונה + חניה ומחסן

03-729-7690

לכוביצקי נכסים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

אטרקטיביות
הלוואות בפריסה רחבה 
חיסכון ענק במחזור משכנתא
מחירים מיוחדים לאברכים
054-6961132

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5,400 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת שכונה ג' 
קומת קרקע חדשה מחולקת 
ל-3 יחידות דיור. משה אלוש 

_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
באזורים טובים החל מ-550 
אלף ש"ח. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 קנית דירה וחלוקתה 
יקבל המשקיע ניהול נכס חינם 

לשנה הראשונה. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 חילוק דירות 2 יחידות דיור 
120 אל"ש 3 יחידות דיור 180 

אל"ש כולל ריהוט. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 בפרל 94 מ"ר מצב חדש 
_____________________________________________)11-14(נוף מדהים 052-7606862

 באברבנאל דופלקס 6 חד' 
גג ענק חצי מקורה + מעלית 

קומה ג', 2,790,000 ש"ח. 
053-7738848)11-14(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 למכירה דופלקס גג 8 חד' 
240 מ"ר מוהליבר בבלעדיות. 

_____________________________________________)11-14(רפי 055-6708295

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

מניבה 7000 לחודש 
2,090,000 ש"ח. אפשרות 

לחצי דירה ב-1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-15(תיווך 050-4160390

 דירת 3 חד' באיזור העליון 
באלעד כ-96 מ"ר מרווחת 
מאוד ושמורה + מחסן + 

חניה + אופציה לבנית חדר 
רביעי 2 קירות כבר מוכנים.

052-2443283)12-15(_____________________________________________

 בית פרטי, 5 חד' + חצר 
פנימי 98 מ"ר נטו. בשכונה 
שמורי מצוות. ליד ביהכ"נ 

הכיפה, משופץ יסודי ומשודרג. 
פינוי מיידי. בקרבת מרכזים 

מסחריים וחנייה. מקום שקט 
במיוחד. 1,325,000 שח. 

054-7911775)12-12(_____________________________________________

וילות ובתים

2-2.5 חדרים
 בשדרות יעלים, 2 

חד' גדולה במיקום מעולה, 
משופצת 500,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)12-12(לנכס 050-9500075

 באור שמח בקריה 3 חד' 
80 מ"ר מרפסת סוכה שזופת 

שמש קומה 3. 1,400,000 
ש"ח בבלעדיות!! BB תיווך 
_____________________________________________)12-12(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 בהזדמנות! ביהושע 
60 מ"ר כ-3 חד' + חצר כ. 

פרטית 1,350,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בקוטלר/ר'-עקיבא כ-70 
מ"ר ק"ב משופצת 1,500,000 

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

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,800,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בשלוש השעות 
2 חזיתות 100 מ"ר + 

אופ' גדולה ק"ב + מעלית 
1,810,000 תיווך הכוכב

054-8481688)12-12(_____________________________________________

 מחפשים שותף לטאבו 
משותף ברשב"ם 110 מ"ר 
ק"ג + מעלית 1,800,000 

ש"ח. תיווך הכוכב
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 באזור גני טל ק"ק בגמר 
בניה 110 מ"ר + 20 מ"ר 
מרפסות 2,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)12-12(בתיווך הכוכב 054-8481688

וילות ובתים
 באזור אבטליון "וילה" 

בבנין מגורים, 340 מ"ר ק"5 
לבעלי יכולת, דלוקס נכסים 

054-8451271)12-12(_____________________________________________

 באזור ריינס פנטהאוז ק"ה 
+ מעלת + גג בטאבו + נוף, 
מיידי. 2,600,000 ש"ח. "אפיק-

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

 פנטהאוז נדיר 260 מ"ר 
בנוי + מרפסות מפואר + נוף 
מרהיב! 2 כניסות 5,000,000 

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

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ( דירת-גג 4.5 חד' 200 
מ"ר מפוארת ומושקעת 
רמה גבוהה ק"ג - חזית 
גג ענק פתוח )עם דירה 

נוספת של 50 מ"ר 
מושכרת ב-3300 ש"ח( + 
חניה בטאבו. 2,550,000 

שח גמיש. "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בזכרון מאיר דירת 5 
חד' 110 מ"ר, קומה 4 

עם מעלית, 4 כ"א, חזית 
+ גג של 90 מ"ר צוד 

בטאבו 1,200,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
5 חד' 160 מ"ר ק"ג חזית 

שמורה + היתר לבנית חדר 
נוסף בגג 2,380,000 ש"ח.

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

 באנילביץ בבניין חדיש 
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר 

ק"א ו-ב' + מעלית + חניה 
משופצת סלון ענק 2,800,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקס בקרית 
הרצוג במפואר מאוד 5 חד' 

200 מ' + מעלית 2,240,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' 
200 מ' מפוארת בשלושה 
+ מעלית + חנייה. תיווך 
_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאה!! בשיכון-ה' 
"דופלקס" כ-140 מ"ר 

קומה-א' מ. מהיסוד מחולקת 
ל-2 דיר' 2,250,000 "תיווך-
_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 6 חד' בשיכון ג' חדשה 
160 מ"ר + 70 מ"ר חצר. 

תיווך-BA-יזמות
_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 בסוקולוב, 5 חד' מרווחת, 
ק"א חזית, משופצת, מאווררת 

2,650,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בשכון-ג' ד. גן מפוארת! 
כ-300 מ"ר 6 חד' ענקית! + 
חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 

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

 נדירה! באזור מוהליבר 
במיקום שקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,700,000 ש"ח מיידי. 

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

 בהצבי 5 ענקית! 140 
מ"ר משופצת ק"א חזית + 

מעלית וחניה אפשרות חלוקה 
2,230,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)12-12(נכסים" 053-3128884

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)12-12(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! אזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבנין( 

5 חד' 150 מ"ר ק"ב חזית 
+ חניה כפולה 4 כ"א מצב 

מעולה 2,650,000 ש"ח.
_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 באזור מינץ, 5 ענקית 
יפיפיה כ-170 מ"ר סלון 

ומטבח גדולים + מרפסת 
ענקית ק"ג + מעלית 

2,700,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 ביצחק ניסים 6 חד' 125 
מ"ר + אופ', מפוארת ק"ב 

חזית 2,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכב 054-8481688

 ברשב"ם 115 מ"ר ק"ב 3 
כ"א כחמישה חד' 2,550,000 

מושקעת. תיווך הכוכב
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 בשיכון-ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר + יח"ד 3 כ-65 מ"ר קומה 

ב' מ. מהיסוד 2,520,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 5 חד' ברחוב רש"י 
משופצת תיווך-BA-יזמות 

_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 באבוחצירא, 4 חד' 
חזית 95 מ"ר משופצת, 

להכנס רק 1,590,000 
ש"ח, בלעדי לאפיקי 

נדל"ן בועז.
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 ברבנו אשר 4 חד' חדשה 
גמר בניה כשנה מקבלן מפרט 
גבוה 1,960,000 בלעדי בתיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכב 054-8481688

 ברוזנהיים 4 חד' ק"ב 
2,350,000 מושקעת במיוחד 
ואופ' להגדלה. תיווך הכוכב 

054-8481688)12-12(_____________________________________________

 חדש ובלעדי דירת נכה 
ברבנו אשר 4 חד' 1,720,000 

ש"ח. תיווך הכוכב
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 חדש ובלעדי! בגמר בניה 
בגולומב, 4 חד' 100 מ"ר + י. 
הורים + סוכה במטבח חזית 

מושקעת במיוחד תיווך הכוכב 
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 בקהילות יעקב 4.5 חד' 
מושקעת מאוד ק"ב + מעלית 
2,320,000 ש"ח גמיש. תיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכב 054-8481688

 א. אברבנאל 4.5 חד' 
כ-97 מ"ר "מפוארת" + 

חניה/מקורה + מעלית + אץ 
להרחבה 1,780,000 "תיווך-
_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! יונתן 4 חד' 
כ-77 מ"ר ק"א משופץ-ח א. 

להרחבה כ-38 מ"ר 1,370,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופץ. ח + 

הרחבה - י. בטון 17 מ"ר + 
מחסן 1,590,000 "תיווך-

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

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א . גג-בטון 1,545,000 ש,ח. 

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

במחיר החל מ-

₪ 1,100,000
** כול רוכש יקבל ייעוץ ע"י מעצבת פנים ויועץ משכנתאות

** שעת יעוץ ראשונה חינם
  * צמוד למדד הבנייה

לפרטים:
054-7393700 אריה | 050-2332422 אבי

avir@agam-tavor.co.il

דירות בפרויקט תמ"א 38, 
בנות: 2, 3, 3.5 חדרים עם מרפסות סוכה!

בניין באזור מתחרד
דירות עם מרפסות סוכה! 

בקרבת בתי מדרש ובתי כנסת!
בסמיכות ליציאה מאשדוד )2 רמזורים מהיציאה

של אשדוד, גם הדרומית וגם הצפונית!(
בסמיכות לאזורי תעסוקה!

בסמיכות לאזורי קניות!
5 דקות הליכה ממכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים וחוץ 
עירוניים!

ההדמייה היא
להמחשה בלבד

בס"ד

רובע ג' באשדוד מתחדשת-
ויש לכם הזדמנות להצטרף למהפכה!

מבצע לרגל פתיחת השיווק, ל-4 הרוכשים הראשונים
     משלמים 20% בחוזה ו 80% * לקראת האכלוס    



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 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

2-2.5 חדרים

 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 

_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

וילות ובתים

טבריה

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל בק"א 160 
מ"ר + 160 מ"ר גג + אופציה 

לדירה נוספת על הגג + נוף 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)12-12(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 מ"ר 
משופצת ומרוהטת + מעליות 

+ נוף פנורמי + בית כנסת 
בבניין 380,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717)12-12(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)12-12(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 

הדירה בק"א 1,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 25, בבניין 
חדש, ק"א, 3 חד' ענקית 
75 מ"ר, עורפית, מעלית, 

מרכזי ושקט, כיווני אויר 
צפון דרום. כניסה בניסן 
תשע"ט. מחיר מציאה 
1,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג 03-5754412

052-2236671)07-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,500 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל 130 
מ"ר, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 

משופצת חלקית, 770,000 
ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 מ"ר 

+ מרפסת סוכה+ נוף לכנרת 
+ אופציה ליח' דיור של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 880,000 ש"ח. 

הקודם זוכה!!! פרטים אצלי 
בפרטי! 04-6716666 

_____________________________________________)12-12(050-7333404, תיווך הצבי

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)12-12(_____________________________________________

 במימון קרוב לרמב"ם 2.5 
חד' + סוכה למכירה בדמי 

מפתח 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-2197868

דימונה

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

גן 5 חד' חדשה 1,490,000 
ש"ח. 050-6692144

050-7272217)9-12(_____________________________________________

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,150,000 
_____________________________________________)9-13(ש"ח. 054-6600198 לל"ת

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 בגניחובסקי 60 מ"ר 3 
חד' + חזית ק"ב אופציה 

ל+ 80 מ"ר משופצת 
לל"ת 1,550,000 ש"ח. 

058-3279569)10-13(_____________________________________________

 מציאה!! ברחוב 
האדמור מקוצק 3 חד' 

70 מ"ר ק"ג עם מעלית, 
עורפית. 1,600,000 

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

03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

וילות ובתים

 מציאה! בר' עקיבא 3 
חד' מושכרת, רק ב-400 אלף 

_____________________________________________)10-13(ש"ח. 052-7166043

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ברח' מהרשל דירת 4 
חד' בקומה 5 אחרונה בבנין 
_____________________________________________)12-13ל(ואיכלוס לפסח. 03-5785777

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש עמלת התיווך כוללת 

ניהול הנכס לשנה הראשונה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

485,000 ש"ח סופי. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)12-12(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-18(_____________________________________________

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת מאוד בקומה 

א' 520,000 ש"ח בלבד. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי מול אהבת תורה 3 

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)9-16(_____________________________________________

נתיבות

פתח תקווה

וילות ובתים
 דו משפחתי 7 חד' בבת 

גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 
+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 

_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 6 חד' כפר גנים בבן 
גוריון מחסן 2 חניות, מרפסת 
שמש/סוכה, אוכלס לפני חצי 

שנה 2,720,000 ש"ח. עידן 
_____________________________________________)12-12(053-2817721 דרים טרגט.

 ביהלום 5 חד' משופצת,, 
מעלית, חניה, 127 מ"ר, 

1,970,000 ש"ח. אתי 
_____________________________________________)12-12(054-3320655 דרים טרגט

 אחד העם, 5 חד' מעלית, 
חניה, משופצת 150 מ"ר!!! 

אתי 054-3320655 דרים 
_____________________________________________)12-12(טרגט

 ברב קוק בפרוייקט חדש 
גדולה ומרווחת 3 כיוונים 

מפרט טכני גבוה החל 
מ-1,850,000 )אכלוס חצי 

שנה( ללא-תיווך. 
055-9385311)12-12(_____________________________________________

 כץ כפר גנים ב-4 חד', 
משופצת מעלית, חניה, 

1,550,000 ש"ח. דרים טרגט
_____________________________________________)12-12(אתי 054-3320655

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 
65 מ' + מרפסת של 10 
מ', אפש' לחלוקה, ק"א, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 חד' 
משופצים ק"ב, כדאי 

לראות! "אביחי-מתווכים" 
03-5701010)12-12(_____________________________________________

 4.5 חד' באפשטיין ק"ב 
ברמה גבוהה תיווך-BA-יזמות 

_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 בלעדי למכירה בפדרמן 
)גני הזית( בבנין חדש 

ומפואר 4.5 חד' מושקעת 
ברמה גבוהה קומה 5, 

חזית, נו, מדהים + סוכה, 
מעלית 1,930,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון -נכסים-
והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בלעדי ברימון קרוב 
לויזניץ 4 חד' קומה ב' 
משופצת כ-110 מ"ר 

חזית + סוכה אזור 
מבוקש מיידי. 1,890,000 

גמיש. "סלומון -נכסים-
והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 ירד המחיר! בפרל, 4 חד' 
מפוארת! ק"א 1,830,000 

ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

3,4 חד', 3 כ"א, החל 
 Bsd .מ-1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)12-23(יזמות-053-3180305

 לל"ת בהשניים בנין חדש 4 
חד' ק"ד חזית 1,650,000. 

055-6781335)12-12(_____________________________________________

 בויינברג 18, 4.5 חד', 118 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, חזית, חניה, 

מחסן, בנין מפואר, מרפסת 
שמש 2,740,000 ש"ח, לל"ת, 

_____________________________________________)12-13ל(שלמה 052-3148874

 בבעלי מלאכה 4 חד' 
ק"ד חזית מעלית חדשה 
מיידית 1,970,000 ש"ח 

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

 באזור ס. אזר 4 חד' 
90 מ"ר משופצת כחדשה 

ק"ג 1,870,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בהשלושה 4 חד' 
100 מ"ר גדולה ק"א משופצת 

חדשה + סוכה גדולה 
2,000,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברח' ירושלים 4 
חד' 85 מ"ר סוכה גדולה ק"א 

משופצת 1,790,000 ש"ח.
_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 למכירה כ-3.5 חד', 
כ-80 מ"ר, 3 כ"א, אפשרות 
להוספה. 1,890,000 ש"ח 

גמיש. 052-7671186
054-2154696)12-12(_____________________________________________

 חדשה בשוק ובלעדית! 
בהשומר ר"ע 4.5 חד' ק"ב 

חזית, משופצת ברמה גבוהה, 
2,200,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 

02-80000-80)12-12(_____________________________________________
 בנויפלד! 3 חד', ק"א 
חזית, מסודרת, אופציה, 

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

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים קומה ב' 

חזית משופצת + אופציה 
1,340,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 חד' חזית 
לזבוטינסקי צד בני ברק 

משופצת + גג בטון 
1,300,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 בשבטי ישראל, 3 חד' 
משופצת + יח"ד מושכרת 

1,860,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 מציאה! בחנקין, 3.5 חד' 
מרווחת ושמורה 1,500,000 

בלבד. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3.5 חד' ק"ב, 
משופצת, חזית, 1,760,000 

ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בנויפלד, 3 חד' גדולה, 
חזית קומה ב', בנין חרדי 

לגמרי, במחיר מעולה! 
בלעדי! אפיקי נדלן בועז 

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד' 
קומה ב' חזית + 

אופציות, דירה יפה מאוד, 
מטבח רחב, פינת אוכל, 

בנין ושכנים מעולים 
1,350,000 בלעדי 

לאפיקי נדלן בועז -050
4156080)12-12(_____________________________________________

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

מ"ר, במצב טוב חזית, 
קומה ב', עם אופציה 
להרחבה ל-120 מ"ר 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' ברחוב 
לוי יצחק/כהנמן 3 חד' 

משופצים + יחידה, קומה 
ב' 2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 מציאה בטרומפלדור 
3.5 חד' כ-70 מ"ר ק"ב חזית 
_____________________________________________)12-15(שמורה לל"ת. 054-8401987

 באמצע בניה באזור 
נורדאו ק"א חזית 3 חד' גדלים 

1,350,000 ש"ח )הון עצמי 
_____________________________________________)12-12(גבוה( 053-3128884

 בלעדי! באזור העיריה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 
חזית פונה לנוף + חניה 

1,680,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', ק"א, חזית + התרים 

ביד! בלעדי ל"אביחי-
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 בקאליש 3.5 חד' + אופ' 
הגדלה ל-5 חד' 1,980,000 
ש"ח בלעדי לתיווך הכוכב 

054-8481688)12-12(_____________________________________________

 מציאה! א. חברון 3 כ-73 
מ"ר )נ.להפוך ל-4( קומה-ב' 

+ א. להרחבה מ. חלקית 
1,420,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-3.5 חד' כ-77 מ"ר א. 

בגג-בטון משופצת א. להרכבה 
1,350,000 ש"ח. "תיווך-

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

 נדירהה!! נויפלד 3 
חד' כ-65 מ"ר ק,ב משופצ 

ב. מטופח א. להרחבה 
1,340,000 ש"ח. "תיווך-

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

 בדנגור 2.5 חד' 65 מ"ר 
שמורה 1,250,000 תיווך אנג'ן 

02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בפ"כ 40 
מטר בניין אברכים קומה ג' + 
אופציה קיימת בצד + גג בטון 
+ רשיון בניה 1,250,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בשמואל הנביא 70 מ"ר 

2.5 חד' + מרפסות קומה 
א' 3 כ"א כניסה מיידית, 

1,260,000 ש"ח "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בפתיה 2.5 חד' קומה 
ג' ואחרונה + אופציה 

בגג ובצד במחיר לחטוף, 
1,120,000 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדלן בועז
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בציטלין מציאה 2.5 חד' 
1,510,000 ש"ח 65 מ"ר ק"א 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכב 054-8481688

 לזריזים!! א. הנגב כ-2.5 
חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 

שמורה א. לסוכה 1,200,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 מציאה בקרית שמואל 2.5 
חד' קומה שניה רק 570,000 

ש"ח דרור שורק רילוקיישן 
050-8757537)12-12(_____________________________________________

חיפה

 מציאה בקריית שמואל, 
קומה א' 5 חד' מחולקת ל-2 

דירות משופצות מהיסוד. 
_____________________________________________)12-23ל(890,000 ש"ח. 050-4720326

 למכירה בקרית שמואל דו 
משפחתי מחולק ל-2 דירות 

עם פרסלציה ניתן לרכוש כל 
דירה בנפרד מחיר מעולה! 

פוטנציאל מצויין. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הצבי. 053-3147717

 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר + יחידת 

דיור + דינה דורש שיפוץ 
550,000 גמיש. עינב

RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר קומה 2 

מסודרת 580 גמיש. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

 למכירה בשיכון א' דירת 
3 חד' + מרפסת  + גינה 

מושכרת ב-1,700 ש"ח. קומה 
ראשונה 460,000 ש"ח. עינב 
RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

 דירה חומה השלישית 
80 מ"ר מחולקת ל-3 דירות 

מתאים לרציניים בלבד שכיור 
8,400 ש"ח. 1,700,000 ש"ח 
קרקע. תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בקו נקי 100 מ"ר מקום 
מרכזי מאוד עלות: 2,050,000 
ש"ח. קרקע. תיווך BB נכסים 

_____________________________________________)12-12(ונדלן 054-7997077 

 שמואל הנביא קומה 4 
דירה 108 מ"ר מחולקת לשתי 
דירות מרפסת שופעת שמש 
 BB 2,300,000 ש"ח. תיווך

נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בזכרון יעקב קומה 
2 - מחולקת 5 חד' 105 מ"ר 
+ מרפסת סוכה 2,300,000 
ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 ברמות-זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר נטו( + גינה )200 
מ"ר( + יחידה + חלל, נוף, 

גישה-נוחה 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

דופלקסים
 ברמות ייחודית דופלקס 

מחולקת לשתי דירות נפרדות 
150 מ"ר כניסות נפרדות עלות 

2,050,000 ש"ח.
תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 ברמות ג': 5 חד' 
משופצת )100 מ"ר נטו( 

+ מרפסת סוכה, נוף! ע"י 
זכרון-אברהם, 2,120,000 

ש"ח )גמיש(. תיווך הכוכבים: 
02-5713375)12-12(_____________________________________________

 בעץ הדר 5 חד' 95 
מ"ר קומה 1 לא משופצת 
1,640,000 לרציניים בלבד. 

תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין יוקרתי חדש, 

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 בעץ הדר 4 חד' 90 
מ"ר שזופת שמש קומה 1. 
מרפסת סוכה 1,700,000 

ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בסורוצקין 4 חד' 85 מ"ר 
קומה 2 3 כ"א 2,350,000 

ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': 3 חד' )57 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה 
+ ת.ב.ע. להוסיף 24 מ"ר 
מרפסת, ק"ב. 1,450,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)12-12(_____________________________________________

 בארץ חפץ 3 חד' 70 מ"ר 
מרפסת סוכה קומת קרקע 
אופציות הרחבה 1,650,000 

 BB ש"ח. מקום מרכזי. תיווך
נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! ק"א, 
נוף. 1,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 מלכי ישראל שנדלר דירה 
2 חד' דירה חדשה 2,250,000 

ש"ח. עם ריהוט מלא. תיווך 
BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 במאה שערים על הכביש 
50 מ"ר 2 חד' לא משופצת 
 BB 1,400,000 ש"ח. תיווך

נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

לוד
 "אריה הדס" -

054-8306543 להשקעה 
מ-700,000 ש"ח. *ברח' אריה 

רובין - 4 חד' + ממ"ד + 
_____________________________________________)12-15(מעלית. מציאה! 

 בשדרות ירושלים, 4 חד' 
גדולה ומשופצת חלקית מקום 

מרכזי מתאימה להשקעה, 
_____________________________________________)12-13ל(ק"ב. 052-7823300

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,000 נטו 
_____________________________________________)12-12(תיווך-יוחנן 050-4104044

 בפיקה 4+1 עם גג, 
מרפסת סוכה, מעלית שבת, 
חניה, ממ"ד 052-2948691 

_____________________________________________)12-12(נטלי

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 7 חד' 180/180 

מ"ר מושקעת ביותר 
3,300,000 ש"ח.

050-4811122 050-6610501)12-12(_____________________________________________

 באורלנסקי )אחד העם( 
5 חד' + מעלית + חניה - 

מושקעת ויפה רק 1,690,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. 050-4811122

 במרכז העיר חפץ חיים 
4 חד' ק"3 משופצת מהיסוד 

כחדשה 1,320,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(תיווך-יוחנן 050-4104044

 באלתר מיהוד )בני יהודה( 
4 חד' + מעלית + חניה - 5 
דירות בבניין - דירה ייחודית! 

רק 1,690,000 ש"ח. 
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה 
הנשיא! 4 חד' + מ"ש)סוכה( 

+ מעלית )שבת( רק 
1,550,000 ש"ח.

050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בהדר גנים - רח' צפת! 
4 חד'  + מעלית + חניה רק 

1,440,000 ש"ח.
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בגני הדר דירת 4 חד' עם 
יחידת דיור מושכרת מיקום 
מצויין עסקה שלא תחזור. 
_____________________________________________)FOX)12-12 נדלן 050-6925400

 בחיים כהן 4.5 חדרים 
וחניה 4,100 ש"ח.

050-3528252)12-12(_____________________________________________

 בקאליש 3.5 חד' חזית 
1,780,000 מושקעת ק"ג. 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכב 054-8481688

 מעגלי הרים לויין 4 חד' 
100 מ"ר קומה 4 אופציות 

הרחבה 2,500,000 ש"ח. תיווך 
BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בזכרון משה בפרוייקט 

בוטיק חדש דירות 3 חד' 
מרווחות 3 כיוונים, מרפסת 

סוכה, חנייה החל מ- 
1,700,000 ש"ח ללא תיווך 

055-9385311)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות בחפץ-חיים 
אחד העם 3 חד' + 73 מ"ר 
משופצת ק"2 ,1,130,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן
050-4104044)12-12(_____________________________________________

 בגורדון 3 חד' מעלית 
_____________________________________________)12-12(וחניה 050-3528252

 מציאה! ברוטשילד הרצל! 
3 חד' ענקית, מעלית, נוף 

מדהים, 1,350,000 רם-נכסים 
054-5566145)12-12(_____________________________________________

 בהדר גנים 3.5 חד', 
מעלית, חניה, מרפסת שמש, 

סוכה משופצת, 1,450,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. 052-2948691 נטלי

2-2.5 חדרים
 ביהודה הלוי 2 חד' במקור 

גדולה כ-70 מ"ר - אפשרות 
ל-3 חד' בקלות! ק"ק - 

מיידית!! 1,200,000 ש"ח. 
050-4811122)12-12(_____________________________________________
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ביקוש 
דירות

מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

055-6780890 מייל:
y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

ירושלים

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית,בניין 

בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 
_____________________________________________)11-20(איילה 050-5586335

 ברחוב יהושע, גן העיר 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)12-12(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)12-12(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)12-12(_____________________________________________

 בצפת 3 חד' משופצת, 
2 מזגנים ק"א, כניסה נפרדת, 

כניסה מיידית. א. להשכרה 
_____________________________________________)07-14(לטווח ארוך 054-3377431

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

1-1.5 חדרים

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 ברב קוק השקט 3 חד' 
90 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת ללא מעלית, 
4,300 ש"ח. פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
וממוזגת + מעלי דו"ש 3,500 

_____________________________________________)9-12(ש"ח גמיש. 052-7671305

 בישעיהו חדשה, יפה 
שקטה ומרוהטת כניסה 
פרטית חצי קומה - מיידי.

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 בהרב שך ציטלין בנין 
חדש 1.5 חד' קומה א' 

מרוהטת גנרטור 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-8523118

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

החל מ- 50,000 יורו תשואה 
כ-10% 03-3761260

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

 להשכרה/למכירה מחסן 
בגודל חדר וחצי בגני גאולה 

_____________________________________________)9-12(לל"ת 052-7604773

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 בפנקס 16 פנטהאוז 5 
חד' קומה 2, 155 מ"ר + 40 

מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7500 ש"ח. 

050-6428960)10-14(_____________________________________________

 מוהליבר 2.5 חד' קומה 
ראשונה 60 מ"ר + 2 מרפסות, 

בערב בלבד.
03-5327234)8-12(_____________________________________________

 באדמור שאץ 2 חד' 
חדשה, מרוהטת וממוזגת 
קומת קרקע 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)9-12ל(050-7381120

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דו"ש, לזוג צעיר. 
3000 ש"ח גמיש. 

052-7610171)9-12(_____________________________________________

 יחידת דיור מרוהטת 
וממוזגת בחנקין, לזוג צעיר 
מסוף אדר. 052-7650633

_____________________________________________)10-13ל(054-8432995

 זוג צעיר מחפש דירת 
3 חד' להשכרה ב"ב אזור ק. 
הרצוג פרץ עד 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

מבנים
 להשכרה חלק ממבנה 

חדש ומפואר בביתר 
עלית לישיבה או סמינר 

בנות, המון אפשרויות 
כולל פנימיה. 
052-2570102)10-13(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 10 מ"ר 
900 ש"ח + מחסן 20 מ"ר 
1,300 ש"ח. גישה לרכב, ר' 

_____________________________________________)10-13ל(עקיבא 13 ב"ב. 054-4992952

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים
 בקרית בניימין וילה 280 

בנוי על חצי דונם פרטיות 
מוחלטת!!! אופציה לחלוקה. 

מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 
052-7378399)12-12(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן 4 חד' גישה 

לנכים גינה 50 מטרים מחיר 
אטרקטיבי. מרדכי בן מוחה 

_____________________________________________)12-12("המרכז לנדלן" 052-7378399

+5 חדרים
 דירת 6 חד' בפלס אחד... 

מרפסת סוכה, חייבת להמכר! 
מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 

052-7378399)12-12(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה/מגורים 
דירת 4.5 חד' במרכז העיר 

במחיר מצוין מרדכי בן מוחה 
_____________________________________________)12-12("המרכז לנדלן" 052-7378399

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מצויינת למשקיעים!! 3 

חד' משופצת קומה ראשונה 
רק 550 אלף ש"ח מרדכי בן 

מוחה "המרכז לנדלן"
052-7378399)12-12(_____________________________________________

קריית מוצקין

 בגן ורשה דירת סטודיו 
משופצת מפוארת + סוכה 
למגורים/עסק 3,550 ש"ח 

_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

 באזור ק. הרצוג - פדרמן 
החדשה 5 חד'  +מחסן + 

חניה, מיזוג 5,500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(050-4145161

 באשל אברהם דירת 4 
חד' קומה 1, חזית, ללא 
מעלית, מסודרת 4,200 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בהאי גאון 4 חד' קומת 
קרקע, חדשה כניסה פרטית + 

חצר 4,400 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(052-7156160 052-7156170

 3 חד' מרווחת מאוד כ-90 
מ"ר ק"ב משופצת קומפלט, 
בזבוטינסקי קרוב להרב שך 
_____________________________________________)11-12ל(3,950 ש"ח. 052-7606611

 בבורכוב 2 חד' מטופחת 
קומה ב' + מעלית + מזגן, 

בנין כחדש. 2,500 ש"ח.
_____________________________________________)11-14ל(053-2807550

 בברויאר 38 מ"ר 2 חד' 
+ אמבטיה מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)11-14(מיידי. 053-3370813

 ברח' חברון 2.5 חד' 
מרוהטת ק"ג ואחרונה - חזית. 
_____________________________________________)11-12ל(054-5903067 077-8850889

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דוד"ש, לזוג 
צעיר. 2,800 ש"ח גמיש. 

052-7610171)11-15(_____________________________________________

 ביברוב/ראב"ד יח"ד 2 
חד' מרווחת מטופחת סוכה 
_____________________________________________)11-12(מרוהטת ק"א. 050-7755442

 ברמב"ם יחידת דיור 
יפיפיה 25 מ"ר משופצת 

ממוזגת מרוהטת קומפלט. 
_____________________________________________)11-12ל(2,250 ש"ח. 052-6160852

3-3.5 חדרים
 בהדר גנים. ביהודה הנשיא 

3.5 חד', ק"ד, פתוח לנוף, 
מרפסת סוכה, 4,250 ש"ח. 

_____________________________________________)11-12ל(054-4240339

 בסמילנסקי מאווררת 
ומרווחת 3 חד', 2 מרפסות, 

3 כ"א, מזגן, מטבח 2 כיורים 
_____________________________________________)11-14(ק"ב  + מעלית 052-7611731

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק במחיר 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6651363

 דירה 3 חד' במרכז ב"ב עד 
אחרי פסח לפרטים

_____________________________________________)11-11ח(058-3245442

 למכירה קו חלוקה 
ירק מהדרין ללא 

ריסוס, לקוחות קבועים 
פוטנציאל לגדילה.

052-8708776)11-14(_____________________________________________

 בכ. לעיר ב"ב, ויז'ניץ 
200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה ולכל מטרה 
 052-7182182 050-5340785

_____________________________________________)12-12("אחוזה"

 להשכרה במרכז העיר ב"ב 
45-110 מ"ר למכירות משרדים 

לכל מטרה, שקטה ק"1 כ. 
פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)12-12(052-7182182 "אחוזה"

 ברמת שלמה ירושלים 
להשכרה בניין פינתי לטווח 
_____________________________________________)11-14(ארוך לל"ת. 053-3128688

 בשפירא ב"ב 11 מ"ר 
ממוזג, קו טלפון, למשרד/

סופר/אחסנה 800 ש"ח ללא 
_____________________________________________)11-14ל(שירותים. 050-4190161

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-25/19(_____________________________________________

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-32(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

 במרכז, לשבת הגדול, 
לפסח ולבין הזמנים, קמפוס 

גדול ומרווח בימ"ד, חדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה, אפשרות 
_____________________________________________)11-22(לקייטרינג. 052-7142331

יחידות דיור

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1700506350 

קריות
 משרדנו מטפל גם 

במכירה, שכירויות, ניהול, 
אחזקה, השבחת נכסים, 

מסחר, שטחים לבניה, תמ"א 
38, שטחים חלקיים - קיימו 

וקיבלו היהודים - מאיר אלפסי 
נדלן ושיווק פרויקטים

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 דירת קרקע בגדלים שונים 
- החל מ-5,250,000 ש"ח - עד 

דלא ידע. מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 למכירה חנויות עם 
תשואה החל מ-7.5% - ברוך 

מרדכי - מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרויקטים

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 מציאה באסף שמחוני 
קומה ראשונה רק 495,000 

שכירות 1,800 ש"ח. דרור 
_____________________________________________)12-12(רילוקיישן 050-8757537 

 בהזדמנות במרכז העיר 
2 וחצי חד' 73 מ"ר ק"א 

1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 
050-4104044)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד )קק"ל( ליד 
בי"ח השרון 2 חד' כ-50 

מ"ר קומה 3 מיידית!! רק 
1,070,000 ש"ח.

050-4811122)12-12(_____________________________________________

 2 חד' בעמישב קומה 
שניה 1,070,000 ש"ח.

_____________________________________________)12-12(052-2948691 נטלי

 דירת גן עם גינה תשואה 
של 7% - משתה ושמחה 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)12-12(פרויקטים 052-2790370

 דירה מושכרת כולל גג 
בטאבו מושכר לטווח ארוך - 
רווח והרווחה - מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 במלצר! 50 מ"ר קומה 
נוחה חדשה מרוהטת 3,500 

ש"ח "אפיק-נכסים"
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור מימון בית פרטי 
250 מ"ר + חצר "אפיק-

נכסים" 03-5791514
054-2250000)12-12(_____________________________________________

וילות ובתים

 באזור רמב"ם פנטהאוז, 
4 ענקית + מרפסת ענקית! 

ק"ד + מעלית כל הקומה 
6000 ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514)12-12(_____________________________________________

 בסוקולוב השלושה ק"ג 
5 חד' גדולים + מרפסת גג 

לתקופה עד שנה. פנחס מילר 
מתווך מוסמך ויעץ נדלן 

050-410-3310)12-12(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 
חד', מסודרת + מעלית 
וחניה "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' כניסה 
פרטית מפוארת ושקטה 

גימור ברמה גבוהה 
ממוזגת קומת קרקע 

מיידי 6900 ש"ח. "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 4 חד' חדשה מהנילונים 
בקהילות יעקב 5500 ש"ח 

לממושכת מיידי תיווך הכוכב 
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 4 חד' בטבריה חזית ק"ג 
)בלי( 4,600 ש"ח תיווך הכוכב 

054-8487688)12-12(_____________________________________________

 בהראשונים 3 חד' 75 
מ"ר ממוזגת  + סוכה )מ. 
שמש( קומה 5 + מעלית 

_____________________________________________)12-12ל(3,700 ש"ח. 052-7671305

 בשיכון-ג' 3, יפיפיה חדשה 
4,400 ש"ח מיידי. "אפיק-

_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514 

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 חד', ק"ק, 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)12-12(_____________________________________________

 דירה יפיפיה משופצת, 
ברח' יהודה הלוי מיידי, 

ק"ק, כ. פרטית.
_____________________________________________)12-15ל(054-6467516

 3 חד', בסמטת רחל, 
קומה א', חזית פתוחה, 

משופצת מהיסוד 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 
חד' מושקעת במיוחד 

+ סוכה גדולה חזית נוף 
מדהים ק"ה + אופציה 
לריהוט, כניסה מיידית 

4000 ש"ח  "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' ענקית + מרפסת 100 
מ"ר ק"ג משופצת חלקית 

ריקה 4,000 ש"ח. א .פנחסי 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 2.5 חד' + חצר כחדשה 
יפיפה מאווררת, מזגנים 

בחדרים ברח' רימון בבנין חדש 
3000 ש"ח מיידי. 

050-5677030)12-15(_____________________________________________

 2 חד' כחדש יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

ברח' רימון בבניין חדש 2,300 
ש"ח מידי. 050-5677030 לזוג 

 _____________________________________________)12-12(צעיר בלבד!

 באבן גבירול יחידות 
יפיפיות 35, 45 מ"ר + סוכות 
מאווררות ק"ק "אפיק-נכסים" 

054-2250000 03-5791514)12-12(_____________________________________________

 ברב אשי לזו"צ יחידת דיור 
חדשה מרוהטת ק"א כ-25 
מ"ר + סוכה 03-5740676 

050-4114939)12-13(_____________________________________________

 יחידת דיור באזור מעונות 
ויזניץ 35 מ"ר + סוכה 2900 

ש"ח מיידי תיווך הכוכב 
054-8481688)12-12(_____________________________________________

פתח תקווה

 דירה 100 מ"ר עדיפות 
לגן/עסק/עמותה לכל מטרה 

בשרי ישראל. 6,000 ש"ח. 
תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 מרום ירושלים שנלר 2 

חד' 45 מ"ר מרוהטת בנין 
חדש בלב ירושלים 4,500, 

ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 מרום ירושלים שנלר 65 
מ"ר 6,500 ש"ח. מרוהט מלא. 

תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 חדר וחצי בקטמון הישנה 

אלכסדרון חדשה כניסה 
פרטית מרפסת 4 כיווני אוויר 

כולל ארנונה 3,100 ש"ח. 
תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בדינוביץ יחידת דיור חדשה 
ומפוארת 3300 ש"ח.

050-3528252)12-12(_____________________________________________

 במעלה עמוס מציאה! 3 
חד' משודרגת מאוד, כ"א, נוף 

_____________________________________________)12-15(מהמם לל"ת. 052-7653846

רחבי הארץ

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6651365

 סלון כלות יוקרתי + 
מתפרה במחיר מציאה 
כל הקודם זוכה!! )ניתן 
גם לרכוש רק את מלאי 

_____________________________________________)12-15(השמלות( 053-8274073

 נכס מסחרי 100 מ"ר 
במרכז העיר משופץ ומפואר 
-BA-להשכרה מידית. תיווך
_____________________________________________)12-12(יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה! להשכרה 
ברחוב חברון הרב קוק 

חנות משופצת מהיסוד 
20 מטר + גלריה של 10 

מטר 2000 ש"ח מידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב.
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 להשכרה חנות צמוד 
לסופר גדול בירמיהו ר' עקיבא 
בבני ברק 39 מ' + שירותים. 

פנחס מילר מתווך מוסמך 
_____________________________________________)12-12(ויועץ נדלן 050-410-3310

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? אנחנו 

-BA-כאן בשבילך תיווך
יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)12-12(דורון

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון 

ברח' ירושלים מול בעלז 
כ-30 מ"ר חזית כולל 
ציוד לפלאפל כניסה 
מיידית 4000 ש"ח 

גמיש.  "סלומון -נכסים-
והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בקרית אתא לבניה רוויה 
כולל אישורים - ברוכה אסתר 

- מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)12-12(פרויקטים 052-2790370

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע מחסן להשכרה 

30 מ"ר חזית גישה 
נוחה לרכב מיידי 2000 
ש"ח. "סלומון -נכסים-

והשקעות"
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר משופץ 
ק"א מעלית במרכז העיר 

בחצי מחיר. תיווך-BA-יזמות 
_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה ,נדנדות 

ומפל מיים טל:
052-3771789 052-3452522)24-24/19(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 2 
חד' מושקעת במיוחד, 

נוף מדהים ק"ה + 
אופציה לריהוט, 

כניסה מיידית 3,300 
ש"ח  "סלומון -נכסים-

והשקעות"
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 פנטהאוז חדש בהרב לוין/
שיכון ה' 8,000 ש"ח מפתח 
_____________________________________________)12-12(בתיווך הכוכב 054-8481688



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)47-20ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

מכירת רכב

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון

ערד

 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 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה 
+ ברכת ספא מחוממת, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-10/20ל(077-5590283, 054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-31/19(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג, 

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-49/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

לפרסום
03-6162228

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-09/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-17(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-11/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)11-14(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)10-24/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

מעלות

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 052-7685199

 "צימר פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי 

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-29/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש
מטופחת מהממת וגדולה

בק. שמואל ליד השטיבלעך 
+ מרפסת ונוף לשבתות, 

חגים וימי חול. מחירים 
נוחים 052-8450587

_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

_____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)9-12(מומלץ. 052-7153475

רנו

מטבח מיוחד לפסח
בכשרות הרב אברהם רובין שליט"א

פנסיון מלא 8,800 ש"ח
054-8487175 | 058-7179228

תוכניה 
במרכזמגוונת

נופש פסח

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

טויוטה
 למכירה טויוטה פריוס, 
2012, יד שלישית, פרטית, 

חסכונית, שמורה.
_____________________________________________)10-13ל(054-8145656

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-11/20(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

גליל מערבי
 חופש להורים דרור 

לילדים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

 5 חד', 12 מיטות, 
מיוחדת מאוד, מרפסת גדולה 

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-22(לפסח! 050-4124556

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 רנו לוגן שנת 2011 + 
טסט 7 מקומות 138,000 ק"מ 

_____________________________________________)11-12ל(שמורה. 054-4916252

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצות דיסק מקרין לרגל 
וכאבי ברכיים, המשחות של 
Terre cure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך 
053-3140806)9-12(_____________________________________________

קנית רכבים

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

השכרת רכב

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)10-35/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יישור שיניים

 טיפול אורטופדי המתקדם 
בעולם ללא קוביות, מחיר 

המתאים לבני תורה. 
055-6876176)10-13(_____________________________________________

 גמח רכב לאברכים, 
מצובישי אוטלנדר 2014
7 מקומות + מובילאי, 

לרציניים בלבד, מגיל 24. 
_____________________________________________)11-13ל(050-4190161

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-12(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-19ל(מהטיילת. 054-6511250

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-23(_____________________________________________

פסח מלכותי
במלון המצודה צפת

המשופץ, בהנהלה חדשה

לפרטים והרשמה: 054-9199038 | 058-7096660
פעילות לילדים הופעות מידי ערב טיולים מאורגנים

אטרקציות מדהימות

הרב ישועה עטייה הרב אבנר קוואס

הרב ראובן זכאים

יום נסיעה לקייאקים*
הרב גיא מאיר פיניאן

 nlp וקאוצ'ינג

יום נסיעה לטבריה

משמח הלבבות
הרב אורי 

יצחק שליט"א

ום
של

 ת
פת

וס
בת

*

*2016

"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

השדרן יהודה שוקרון מופע 
סטנד אפ ייחודי לכל המשפחה

תהילה לדודנופש פסח עם 

ובהרצאות מרתקות עם מיטב הרבנים

קבלת קהל ע"י מזכה הרבים ופועל 
הישועות הרב מרדכי איפרגן שליט"א

להנות מחופשה משפחתית 
מפנקת וסעודות חג עשירות

לראשונה בהיסטוריה – דרשה מפי פועל הישועות 
הרב שאול אלקריב שליט"א 

וכן קבלת קהל אישית לנופשי המלון 
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03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מחשבים ניידים ממשרד 

שנסגר במחיר מציאה החל 
מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 

מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 
ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

גם נפשי קל ופרק ב', 
שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

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)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

קורסים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

פיתוח קול

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-19(_____________________________________________

ריהוט

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-21(ואמין. יאיר 054-7452543

קברי צדיקים
 מתפלל בקברות צדיקים 

בצפון וכל הארץ לישועה, 
זיווג, רפואה וכו'. דיסקרטיות! 

_____________________________________________)10-13(להודעה- 055-9101815

רפד
 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 נמצאה שקית עם ציציות 
)ט. קטן( באזור השומר 

)קופ"ח מכבי( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-7658286

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים.
_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי בוכות בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סארים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)10-10ח(052-7696092

 דרוש טלפון כשר לנערה 
_____________________________________________)10-10(בתרומה 054-3429699

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7938941

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

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)31-31/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-6/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-22ל(052-7157785

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבדה מצלמה באזור 
חנוכה ברחבי ב"ב. המוצא 

_____________________________________________)11-11ח(יתקשר: 052-7631859

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 דרוש מדף לטלפון כיתי 
עם מגירה בתרומה לאברך. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4160457

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)11-11ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)11-11ח(סמלי. 054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים. 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לסירות בירה 
מחבית 500 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מיחם 50 כוסות במצב 
חדש 140 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8197425

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור- 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)11-11ח(200 ש"ח. 052-3463482

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 kemmdy תוצרת DVD 
ללא מסך כחדש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מדיח כלים "מילה" בשרי 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-4141142

 מכשיר וויאז הדרן עם 
שנתיים גלישה 420 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7614304

 מערכת רמקולים בלוטוס 
רדיו עוצמתי מצב מצויין 220 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 058-3200038

 שואב אבק - "מולר" 500 
ש"ח. מכונה מטחנת בשר - 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-419250 אלה

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, 4 משטחים נשלפים: 

לבישול, לגריל, לטיגון ולצלייה.  
_____________________________________________)11-11ח(050-419250 אלה

 סיר בישול איטי - 6.5 
ליטר דום ATL-066 חברת 
GOLD-LINE מחיר 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח.  050-419250 אלה

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-2727474

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 100 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977 

 מי-חם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! )פ"ת( 150 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2786557

 מטחנת בשר למכונה של 
קנוד הדגם הישן 170 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3155415

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לבתי כנסת 500 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 HP19 מסך מחשב דגם 
מעולה. 180 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 30 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 2 מסכי מחשב סמסונג 
mac + "17 דגם 568 חדשים! 

_____________________________________________)11-11ח(052-5234552 2 ב-300

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח()בפ"ת( 052-2786557

 מכונת תפירה במצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8471302

 מחליק שיער מיני אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב.

 2 נברשות מהממות 
לסלון )1X6( 120 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון 370 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-84850236

 מזגן חלון תדיראן 1 כ"ס 
פועל מצוין 300 ש"ח. )לקיחה( 

_____________________________________________)11-11ח(מיידית. 052-7616341

 מחשב נייד במצב מצויין 
ושמור 490 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-3558949

 שואב אבק עמוד 
לשטיחים חזק מאוד! איכותי 

_____________________________________________)11-14(150 ש"ח. 054-8527470

 ארונית לבנה כחדשה 
גובה 70 ס"מ, אורך 1.20 מ', 
עומק 43 ס"מ, דלתות משני 

הצדדים ובאמצע, 4 מגירות על 
_____________________________________________)11-14(גלגלים. 054-8527470

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
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-23(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-23(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון לאברך 
במחיר 100 ש"ח  בערך. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן/משרדי 
לבן תורה בתרומה/סימלי. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש בדחיפות לאברך 
מחשב נייד. לפרטים

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולים רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים. 
_____________________________________________)12-12ח(052-396092

 מעוניינת במכשיר קיטור 
חום, אדום פועל ללא חלקים. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 למשפחה גדולה דרוש 
_____________________________________________)12-12ח(ארון 050-4125549 

 דרוש מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8432271

 דרוש דיסק לגיבוי, 500 
_____________________________________________)12-12ח(ג'יגה. 052-7687807

 מעוניין לקנות מכשיר 
שעושה מסאג' נגד כאבים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמחל לקבלו. 
_____________________________________________)12-12ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)12-12ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה מתרומה.
_____________________________________________)12-12ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)12-12ח(חילוף. 050-6651356

 מדיח כלים מצב מצוין 
180 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 052-5737813

 פקס + מזוודה 60 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(כל דבר. 052-5737813

 רדיאטור pilot, 9 צלעות 
כמעט כדש 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4087927

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD "8 מחיר 

_____________________________________________)12-12ח(- 240 ש"ח. 052-2727474

 מברגה נטענת ביתי במצב  
טוב, שמורה 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-6921856

 .LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 תנור בישול ואפיה בילד-אין 
קינג מולטיסיסטם עובד מצויין 
עם ניקוי פנימי. רק 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-8969770

 CROWN מקרר 
משרדים חדש ג-83. ע-53. 

ר-48. 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 מחשב נייד מצוין 
לצפייה וכתיבה ללא תקלות 

בהזדמנות!!! 420 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3346080

 מייבש כביסה קריסטל 
מצב מצוין 200 ש"ח. -02

_____________________________________________)12-12ח(5976012 02-5376015

 מזגן חלון 300 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 תלת אופן לילדים 150 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7126106

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצויין בבני 

_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

 מכונת כביסה AEG בבני 
_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)12-12ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 תנור חימום מסתובב 
60 ש"ח. מושב שיאצו חדש 

באריזה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
חדשה באריזה 300 ש"ח. 

מכונת פילטר לקפה, 70 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-9342918

 למכירה שואב אבק 
קובוטי כחדש בקופסא 350 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 מחשב נייד קל 4 ג'יגה 
זיכרון ראם + סוללה + מטען 

מקורי 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7171228

 מיקרוגל צבע לבן במצב 
מצויין דיגיטל - 400 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(באזור פ"ת 050-9340317

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח. מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)12-12ח(130 ש"ח. 052-2727474

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח. בלבד מצב מצוין. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 הוברבורד + מוען + 
בלוטוס מצב מעולה 250 

ש"ח. 050-4164485
_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 מקפיא מצב טוב 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-31341311

 מזגן חלון חב' אלקטרה 1 
כ"ס. 300 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-71261106

 בר"ג - מסך מחשב דגם 
HP19 מעולה. 130 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיקרוגל בכני כחדש 
ממש צבע כסף - 20 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 גז-מן המכון הטכנולוגי 
להלכה ליו"ט ושבת 24 שעות 

חדש באריזה! 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5987054

 טלפון כפול לחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. בירושלים 054-5981054

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לבירה מחבית 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 מחליק שיער-מיני-אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2727474

 מיקרוגל 150 ש"ח מצב 
_____________________________________________)12-16(מצוין. 053-3111374

 2 מזגנים אלקטרה ותדירן 
500 ש"ח כל מזגן חדשים 

ממש! מטרקלין חשמל 
053-3111374)12-12(_____________________________________________

 מכונות צילום "טלפון" 
פקס LG985 מחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 תנור פיצה 560 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לישיבות ולבתיה 300 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 כדורים קטנים לגמבור 40 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 053-3155415

 אוזניה חב' "פלנטרוניקס" 
ברמה עם צג חדשה באריזה, 

אכורתית ב-220 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-5918474

 רמקול בלוטוס ודיבורית 
חדש ברמה עוצמתית ב-100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-5918474

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט כחדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

 מכונת צילום  "טלפון" 
LG985652 מחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 כירת גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 תנור פיצה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מדפים + מגירות "כתר" 
חזק ויציב 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-12ח(למדפים. 052-5737813

 למסירה שולחן משרדי 
ישן. חום כהה. מצב טוב. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8465707

 ספת עור מצוינת חזקה 
ויציבה כמו חדש. 230 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון כמו חדש 130 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
עץ מלא 180 ש"ח + שידת 

מגירות "כתר" 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כסא משרדי מרופד עם 
מנגנון סינכרוני מלא כחדשה 

_____________________________________________)12-12ח(150 ש"ח. 050-6205446

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני ברק 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 מיטה וחצי מצב כמו חדש 
_____________________________________________)12-12ח(450 ש"ח. 053-31341311

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)12-12ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 מכתביה מצוינת, מגירות 
נשלפות, שמנת-ורוד. 400 

ש"ח. מ-16:30. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7645843

 3 כסאות פלסטיק עם 
ידיות 120 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 4 כסאות פלסטיק של 
איקאה עם משענתצ 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שולחן ו-3 כסאות לילדים 
איכות מצויינת 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 בר"ג - ארון מדפים 
לבן - 4 דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 350 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג - מזנון לבן יפיפיה 
מעץ מלא. 215X76X50 ס"מ 

כמו חדש. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ 

בר"ג. 250 ש"ח
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 סטנדר רצפה מתכוונן 
130 ש"ח גמיש. ניתן להשאיר 

_____________________________________________)12-12ח(הודדעה. 050-4144615

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 שולחן לבן למטבח ב-200 
ש"ח 90X150 ס"מ + 2 

_____________________________________________)12-16(כסאות. 053-3111379

 שולחן 290 ס"מ נפתח 
ל-4.40 מ' כחדש! 500 ש"ח. 

053-3111379)12-16(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים! 

*ספות 2+3 עור איטלקי נאצ'י 
בהזדמנות אפשר לקנות כל 
_____________________________________________)12-15ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

 שולחן סלוני 500 ש"ח. 
 053-3110986

_____________________________________________)12-12ח(03-6487453

 לול עץ מצב מצוין + 
מזרון וסדין 250 ש"ח. שכון ג' 

_____________________________________________)12-12ח(ב"ב. 052-7655652/3

 ספה פינתית, סקיי בייג' 
1.70X2.40 קצת משופשפת. 

300 ש"ח. לרציניים. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8455513

 שידה קומודה מראה, ארון 
מגירות עץ סנדויץ לבן 500 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-6583510
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אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

 משקולות למים חדשים 
לגמרי 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת מוכרת פרחים 
לגיל 4 מושקעת ומיוחדת 160 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-3329999

 תחפושת פטריה, תות 
ועוד. 30 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 70X1 150 תריסי הזזה 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 תיק חדש נשים 45 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס-46 
200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 ספרי צדיקים 10-15 כ"א. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7653548

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3337530

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 רמקול נייד חברת סול 
עוצמתי ואיכותי חדש רק 450 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 בושם לגברים של חברת 
INVICTOS חדש באריזה 

_____________________________________________)10-10ח(180 ש"ח. 058-3209095

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 גיטרה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 אורגנית מצב טוב 250 
_____________________________________________)10-10ח(050-4151813

 רפואות תימן 3 חלקים 
150 ש"ח. אחרי 15:00

_____________________________________________)10-10ח( 050-4147729

 אופניים במצב מעולה "16 
_____________________________________________)10-10ח(100 ש"ח. 052-4076070

 אופניים במצב סופר 
מעולה "16 150 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(052-4076070

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-5705546

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)10-10ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מצאים פרנל למיטה 
תינוק + שמיכה פוך 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 כדורים 100 קטנים 
לברכת כדורים או לגימבורי 45 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 נעלי בית מידה 23 צבע 
כחול אפור במקום 200 ש"ח 

רק 70 ש"ח בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 2 שטיחים תמונות דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי/הבבא 
סאלי במצב טו באוד רק 150 

ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 נרגילה goa נדירה + 
גחלים + טבק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(055-6688612

 נרגילת goa מיוחדת 
+ גחלים 225 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(0515020450

 אופני הילוכים מידה 24 
בילוכי שימנו קפיצים ב-250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8485376

 אקוריום פנורמי + המעמד  
מעץ בצבע שחור 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131235

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 קורקינט 80-120 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7136106

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 תכולת בית: פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 

עמודון + שטיחים מ-70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 מדפים "כתר" חזק 
פלסטיק 130 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מזוודה + פקס 70 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 כסוי רכב כחדש 120 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3121020

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087927

058-6794444

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה בת 35

 יתומה דתית שומרת שבת 
 לשבתות וחגים כולל לינה 
תזכו למצוות

כללי
 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

תינוקות

תקשורת

 ארונות מטבח + שיש + 
כיור צבע בז' 500 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(054-8477988  03-5740224

 5 כסאות עץ 20 ש"ח כ"א 
מתקן לפלטה שבת 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח()מנירוסטה( 054-8477988

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8423405

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 עגלת מאמס אנד פאפס 
400 ש"ח כל חלק. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4184141

 למסירה ספה לבנה 3 
מושבים ראשיים מתכווננים 
_____________________________________________)11-11ח(במצב טוב. 054-8404321

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 שטיח לחדרי ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-3209095

 למכירה C2, תומך חברת 
_____________________________________________)11-11ח(גולן, 220 ש"ח. 058-3234062

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב גודל כ-2X1.80 מ' 

_____________________________________________)11-11ח(350 ש"ח. 054-8485026

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8420684

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 חדש בניילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)11-11ח(כ"א. 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובה 20 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 058-4843223

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 בבית שמש למכירה שתי 
תחפושות של שמלת כלה 

חדשות מעוצבות ומחיוחדות 
300 ש"ח. 054-8453363

_____________________________________________)11-11ח(

 שונה הלכות שישיה 
כרכים חדש ב-130 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7624509

 אופני הילוכים "26 במצב 
מעולה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-5385013 ב"ב.

 אופני ילדים "16 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 גליונות רבים של "מוספי 
שבת" ו"יתד נאמן"

_____________________________________________)11-11ח(03-6772395 052-7632395

 חצאית יפה אפורה 
מאנגליה )חדשה( מתאים לגיל 

13-14 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8426081 03-6749522

 אופניים מצויינים 90 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה סלקל לתינוק 50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7148004

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית בר"ג. 

450 ש"ח.  054-5920011
_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 שעון יד לגבר חדש יוקרתי 
_____________________________________________)11-11ח(ב-250 ש"ח. 052-5918474

 אופני הילוכים גודל 24 
במצב טוב במחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. ב"ב. 052-7697038

 ארון שירות נמוך, במצב 
מצויין 90X65 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4087927

 אוזניות "בלוטוס" חדשות 
צלילי מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 30 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 סוללה לאופניים 
חשמליות 399 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(058-3263264

 5 סטנדים לתליית בגדים 
+ גלגלים כחדש מתכוונן עד 2 

_____________________________________________)11-11ח(מ' 250 ש"ח. 053-3184127

 כינור איכותי תוצ"ח 
כחדש כולל אביזרים וקופסא 

_____________________________________________)11-11ח(380 ש"ח. 053-3184127

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט חכדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 180 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 150 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)11-11ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)11-11ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 שטיח בדוגמא קלאסית 
בצבע ירוק בקבוק וחום. 

160X230 ס"מ. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן נון בר"ג. 180 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ 

- מידות 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-4135002

 טוש"ע בלכות שבת א' 
בוצאת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. מהדרין 30 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2727474

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)11-11ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 ניו באלנס מידה 45 
מקצועיות! חדשות! 400 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7800800

 מזוודות מבד )שחור( 
על גלגלים במצב חדש! )היו 

בשימוש פעם אחת( מצויינות 
לטיסה. 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7167525 י-ם.

 תחפושת שוטר מידה 6. 
חייל מידה 4. חדש באריזה 

30 ש"ח כ"א. או שניהם ב-50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8063853 ב"ב.

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-7938941

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2786557

 מיקרוגל מבני כחדש 
ממש צבע כסף 220 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 בירושלים סיגריה 
חשמלית חדשה 120 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-6256846

 נגן סמארטגיג במצב 
חדש + מגן 230 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(073-7961820 שלוחה 202

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-13(_____________________________________________

 באלעד- כסאות למטבח 
מברזל שחור יציב + ריפוד 25 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 050-4135002

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות + מראה )יש אפשרות 

להוריד( 052-5234552
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 

 שולחן וכסאות במצב טוב 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-41847474

 מיטה נפתחת עם 2 
מגירות עץ סנדוויץ. 220 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 שולחן אוכל אורץ 1.60 
נפתח ל-2.40 רוחב מטר. 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-4236728

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מערכת אייווה חלקים 
_____________________________________________)11-11ח(כ"ח 250 ש"ח. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כסא תינוק לרחב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 כסא לילד לרכב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 ארון מדפים לבן - 4 
דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 400 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 שידת מדפים פתוחה 
40X40X200 ס"מ. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ. 

בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 עגלה מעולה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7682482

 עגלה-אמבטיה + טיולון 
250 ש"ח + כסא האכלה- 

_____________________________________________)12-12ח(חינם. 054-8410050

 לול פלסטיק + מזרון 180 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7655652-3

 כסא אוכל "כתר" במצב 
מצוין )כולל ריפוד( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 054-8482378

 מנשא לתינוק - ג'קי 
כחדש 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7188017

 למסירה עגלת תאומים 
_____________________________________________)12-12ח(מצב סביר. 054-8465707

 עגלה חדשה באריזה 
אופנטי 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

220 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 משאבת חלב דו צדדית 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
מדלה. 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
_____________________________________________)12-12ח(50 ש"ח. 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
גוגר יחיד/תאומים 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

_____________________________________________)12-12ח(220 ש"ח. 

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(02-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 אמבטיה של עגלת מוצי, 
צבע ירוק תפוח, חדשה 
ומהממת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8447306

 משאבת חלב ידנית של 
AVENT חדשה באריזה 199 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח .052-7647637

03-5796645 קו"ח 
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 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 נוקיה C2 לא היה 
בשימוש מחודש לא כשר 169 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3251441

 פלאפון אפ-טק במצב 
מעולה!!! 150 שח, צבע 

_____________________________________________)12-12ח(שחור. 054-8426680

C2  תומך חברת גול, 220 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3234062

K34  כשר כחדש - 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7621107

TEC - כשר צריך להחליף 
_____________________________________________)12-12ח(מסך- 80 ש"ח. 052-7621107

 סמסונג אברכים - כשר- 
צריך לטפל בטעינה 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7621107

 2 מיכלי טרמוס 
)הפלסטיק החיצוני בלבד( של 

חב' THERMOS" של 1.8 
ליטר ב-10 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)12-12ח(054-8482378

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
ברוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8415306

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-7041010

 נעל שחורה מידה 39 עם 
_____________________________________________)12-12ח(עקב 100 ש"ח. 058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
_____________________________________________)12-12ח(שחור 35 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(35 ש"ח. 053-3155415

 משחק קליקס המקורי 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 053-3155415

 בלוטוס חוט נשלף מצוין 
70 ש"ח. 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)12-12ח(להשארין הודעה. 

 כיסוי לרכב כחדש 90 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 אופני ילדים ללגיל 5 עד 8 
שנים במצב מצוין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9340317

 חלקים של מטחנת בשר 
למכונה של קנווד דגם ישן 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 60 ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 058-3245685

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית

לגיל 6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 נדנדה לחצר מצויינת רק 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 054-8423031

 מוט לוילון רוחב 1.50 
מתארך רק 40 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שטיח 2.94X200 במצב 
מצוין. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-7318737

 עמוד לדיסקים גובה מטר 
_____________________________________________)12-12ח(70 ש"ח. 052-7126106

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(054-5705546

 4 שמלות יפות לאירוע 
מידות 6,8,10 050-4184747

_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח כל שמלה.

 מעיל לילדה מידה 10 
כחדש )אפור( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 08-9768378

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופמינית 30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה באגר תורמים 
למוסדות 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 2 סירים מירוסטה של 
פוקס הום חדשים 8 ליטרה כל 

סיר 350 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)12-12ח( 052-3548715

 מגן בירכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-24372982

 בהזדמנות אקווריום מצוין 
30 ס"מ רוחב, כולל כל הציוד. 

400 ש"ח. מ-16:30
_____________________________________________)12-12ח(052-7645843

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
200 ש"ח )פ"ת(

_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 כיסוי לחורף לקלונועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 שמלת ערב סגולה )180( 
שמלה כחולה ב-2 חלקים 

_____________________________________________)12-12ח()120( 03-9342918

 מעיל חרפי לגבר )180( 
מעיל חום + פרווה לאישה 

_____________________________________________)12-12ח()220( 03-9342918

 למסירה קפוטה חלקה 2 
כפתורים אחורנית, מידה 48 

היה בשמוש שבוע. 
_____________________________________________)12-12ח(050-4150581

 למסירה בירושלים גליונות 
לידלים, שלהבת, המודיע 
_____________________________________________)12-12ח(הצעיר ועוד. 02-5812872

 חצאית אפורה מאנגליה 
חדשה מתאים לגיל 13-14 
_____________________________________________)12-12ח(ב-150 ש"ח. 054-8426081

 נעליים שחורות לק 
לנערות חדשות באריזה! עם 
ספידה בצבע שחור, לבן, בז 
_____________________________________________)12-12ח(רק 60 ש"ח. 054-8426680

 משחק קליקס המקורי 
500 חלקים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(40 ש"ח. 053-3155415

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
שחור 35 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 סיר לקובנה מס 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך 75 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 25 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7653548

 גיטרה 140 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה, ללא 
מכנס, כחולה מדוגם, מידה 
48, כבס ולבש 250 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7139293

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 בובות פרווה פו הדב הלו 
_____________________________________________)12-12ח(קיטי 25 ש"ח. 058-7041010

 שקית מלאה בתחפושות 
רק 50 ש"ח. כל מיני סוגים. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9089110

 זוג שלוים מטילים + כלוב  
+ אוכל + אביזרים 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בית שמש. 058-3221818

 הטאבלט היהודי עם 
חותמת כשר חדש לגמרי 250 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח 052-7188017

 תחפושת לילדים מצוינת 
_____________________________________________)12-12ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותית כדחשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש- 200 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( עלגלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית. בר"ג. 

420 ש"ח. 054-5920011 
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 בר"ג - שטיח בדוגמא 
קלאסית בצבע ירוק בקבוק 
וחום. 160X230 ס"מ. 250 

ש"ח. 054-5920011
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן בון בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג מראה גדולה 
מזכוכית משובחת מעובי 7 

מ"מ - מידות: 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 לסוכנות ביטוח בפתח 
תקווה דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה. שכר 
_____________________________________________)9-12(גבוה. 050-5746855

הידעת, שע"י ריח
אפשר להרויח?!

"נרד... וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים"
בס"ד

)שיר השירים(

אצלינו אפשר לקבל 
הכנסה חודשית של
€ 1500 בחודש ויותר

במודל של כח ה-3

בס"ד

054-578-6603
050-535-5959
052-872-0122

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)9-12(בוקר/ערב. 052-6607070

 דרוש עובד חרוץ ומסור 
לנקיון בנינים באזור פ"ת
תנאים טובים למתאימים

054-2421996)09-12(_____________________________________________

 ל"מלנטה" דרושות 
מוכרניות + עובדים 

כלליים רציניים לעבודה 
מיידית. 054-7840987 

058-7670860)10-13(_____________________________________________

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 לרשת מזון בב"ב 
דרושים עובדים רציניים 

עדיפות לבעלי נסיון, 
מיידי. 054-7840987

050-9755999)10-13(_____________________________________________

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

03-5770521

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה מכשירנית

ליחידה לאספקה סטרילית
התפקיד כולל ניקוי וחיטוי מכשור ניתוחי עפ"י נהלי משרד הבריאות

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן במקום.
העבודה במשמרות

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

 דורשים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הבוקר והערב, 
_____________________________________________)11-14ל(באזור ב"ב. 03-5494080

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 

מלאה/חלקית תנאים 
מצוינים למתאימה.

03-5703853)11-14(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בבני ברק 
דרושות מנקות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)11-14ל(לפרטים: 03-9183633

 דרוש/ה מזכיר/ה 
למרפאת שיניים. נסיון 

במזכירות חובה, הכרת 
המחשב. תנאים טובים.

קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דרושים אנשי מכירות 
טלפונים למוקד בפ"ת שעות 

נוחות, שכר גבוה. 
gabip@lottonet.co.il

052-3915513)11-14(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 לארגון רבנים בירושלים 
דרושה מזכירה בימים א-ה 

9:00-15:00 אנגלית ואופיס 
_____________________________________________)11-12ל(חובה. פקס: 02-6516585

 דרוש/ה קופאי/ת 
לסניף של בזאר לב העיר 
ברחוב עזרא 4 מהשעה 
10:00 עד 16:00 כולל 

_____________________________________________)11-14(יום שישי. 050-5586335

 לגן במרכז ת"א, סייע/ת 
חרוץ/ה לקבוצת התינוקות, 

7:30-16:00 למלאה. 
054-7537538)11-14(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית בעלת נסיון ל-6 שעות 
ביום 050-5304424 )להתקשר 

)10:00-15:00)11-14(_____________________________________________

 מטפלת לגן ילדים במושב 
נווה ירק לייד הוד השרון וכפר 

_____________________________________________)11-14ל(סבא )ניידת( 050-7242499

 עובד כללי למחסן בב"ב 
למשרה חלקית בימים א'-ה' 

בשעות 9:30-15:30 קו"ח:
mguy9940@gmail.com)11-12ל(_____________________________________________

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח 
_____________________________________________)10-13(תקווה. 052-5293000

 לבית הספר אוהל רחל 
בעמנואל דרושות מורות מ"מ 

09-7921987
_____________________________________________)10-13(קו"ח לפקס: 09-9663769

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-17(ברק 050-8557084

 דרושה עובדת לנקי 10 
לשעות אחה"צ מ:

053-5251290  15:00-22:00)10-13(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-23(מצויינים. 053-6532507

 לחברת אור לרפואה 
בירושלים דרושים מחלקי 
פליירים 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)12-13ל(1-700-500-851

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 
תנאים מעולים. 053-3148021 

050-4187779)12-15(_____________________________________________

 ל"שפיז" ביה"ס 
לבישול בפ"ת, דרושים 
עובדי נקיון ותחזוקה, 

למשרה מלאה. לפרטים: 
_____________________________________________)12-13ל(050-6399910

 למשרד שקט בתחום 
הבניה ונדלן מזכיר/ה לעבודה 

מהבית, לאדמיניסטרציה 
ועבודה משרדית מגוונת, 

שעות נוחות, 35 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)12-12(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בוטיק בירושלים 
מזכיר/ה, עבודה רגועה, מענה 

למכתבים, ועוד. א-ה -9:00
15:00, שכר 38 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)12-12(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בבני ברק פקיד/ת 
בר אופיס, שעות נוחות, שכר 

6,000 ש"ח.
_____________________________________________)12-12(קריירה 072-22-222-62

 למכבסת שלגית ב"ב, 
שליח עם רשיון נהיגה ב', 

*עובדים לעבודה זמנית בפסח. 
050-8460282)12-13(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למזנון 
חברה בת"א ל-4 שעות בבוקר 
7:00-11:00 32 ש"ח לשעה + 

_____________________________________________)12-15(נסיעות. 050-6967591

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית 

והרווחית של "פוראבר"! 
_____________________________________________)52-11/19ל(מה איתך? 053-3155570

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני ברק, דרושות עובדות 

לעבודה במשמרות
054-7694963)11-14(_____________________________________________

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)11-11ח(058-3213824

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מעוניין לעבוד אצל אדם 
מבוגר לא סיעודי

_____________________________________________)10-10ח(050-4151813 ב"ב

 ביקוש עבודה בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)10-10ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בהובלות 
_____________________________________________)11-11ח(054-5862360

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת נסיון במדיה, 

ב"קירוב", בהסברה ובניהול. 
במשרה בכירה.
_____________________________________________)11-11ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-11ח(לפי שעה. 054-7938941

 אישה חרדית מעוניינת 
_____________________________________________)11-11ח(במשק בית. 054-8059914

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 נקיון חדרי מדרגות ובתי 
_____________________________________________)11-11ח(כנסת. 052-7137135

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)12-12ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)12-12ח(לפי שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים סתור שכיר. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(03-9089110

 חדר שינה 2 מיטות 
שידות וקומודה עץ מלא 500 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7647633

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)10-10ח(250 ש"ח. 050-4120285

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב רק 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה וחצי מצב חדש 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 סטנדר מתכוונן כחדש 
150 ש"ח. 050-4147729 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים אחרי 15:00

 שולחן + 6 כסאות ב-500 
ש"ח. 1.56 נפתח ל-2.4 במצב 

מצוין בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7692882

 מנשא לתינוק כחדש חב' 
צ'קו 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7188017

תנאים טובים 
מאד!
לפרטים:

054-7718401

--------

דרושות

ת למעון
מטפלו

באזור
רכבת מרכז

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה
טלפוניתעל הזמנה  לא גובים 
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